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فيتخزينهاوالكتابإصدارب!عادةيمحلا.محفوظةالحقوقبيع

وصائلبواصطةاركانشكلبأينقلهأوالمعلوماتاشعادةنطاق

وأ،ميكانيكيةوسائل(و،ممغنطةاثرطةأو،كهروصتاتةأوإلكزونية

الناشر.منخطىإذندونوكيرهالتسجيلاو،الفوتوغرافيالاستنساخ
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مةالمقلى

تكرنالعلميدؤنوحين،العلمهووالحضارةالثقافةأساسأنالبدهيمن

الكتبتوجدوحيث،والمكتباتالخزائنهيالكتبهذهوأوعية،وكتبصحائف

حضارةقاصتوقد،الحضاراتوتقرموالعلميةالثقافيةالحياةتزدهروالمكتبات

البابليينلدىالمكتباتكانثالقديمالعراقففي،المكتباتعلىالقديممنذالعرب

في.نقوشأمطينيةرقمشكلعلىالكتبأكانتسواء،والكلدانيينوالاَشوريين

القرطاسثمومن،والرقوقالعظامعلىيكتبماأموالقصور،المعابدجدران

الكنبخزاثنعرفتوقد،بالورقويعرفويصنعالكاغديعرفأنقبل)البردي(،

ومصر.واليمنوالشامالعراقفيالحضاراتقامتحيث

المسيحالسيدميلادقبلبعيدزمنمنالبيئاتهذهفيالمكتباتوجدتوقد

أوّجوبلغت،الإسلامظهورعندثمالميلاد،بعدوازدهرتوتكاثرت،السلامعليه

الخزائنهذهموئلوكان،خاصةالمأمونزمنوفي،العباسيةالعصورفيازدهارها

والمدارسوالرُّبُطوالدياراتوالكنائسوالمساجدالملكيةوالقصورالمعابدفي

والأمراء،للملوكخاصةمكتباتهذاعلىفهي،الخاصةوالبيوتوالبيمارستانات

التيالخزائنكانتالحالهذهوعلى،العلموطلابالعلماءيؤمهاعامةومكتبات

السابعالقرنوحتىالأمويالعصرمنذ،العباسيةالعصررفيدراستنامجالهي
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بقليل.ذلكبعدومابغدادالمغولاجتاححين

رفيقيالكتابجعلأن،عليئاللهفضلمنكانفقدالكتابمعرحلتيأما

والمعتموالرفيقوالأنيسالصديقفهو،الكتابحبقلبيفيوقذتالصغرمنذ

وعتاديزاديفهو،بهوتعلّقيلهحتيزادالعمربيامتدّوكلّما،والهاديالناصح

لأوفروأجوعنفسيعلىأقترفكنتوأحببنها،الكتبفاقتنيت،وجليسيوسلوتي

الصباححتىوأسهرالكتاباستعيرالطلبزمنفيكنتماوكثيراً،الكتابثمن

مزعلىتزدادعامرةحافلةمكشةالثهبحمدلدقيوتوفّرت،نسخهأولقراءته

.الزمان

الحضارةفي"الكتابهو:الكتابعنكتاباًأصدرت8991سنةوفي

مفافيهجاءوممّا،ومكانتهوتاريخهالكتابعنمقدّمتهفيوتحذثت)1(الإسلامية

وممّا،الكتابهذايناسبممّا،والكتبالكتابةعنحديث،المقامهذافييليق

جاء:

أيأ،بالكتابةالمدوّنوالفكروالمعرفةالعلمإلىينصرفالكتاب"ومدلول

أوراقعلىأم،الطيناْلواحعلىأمالحجر،علىأكانتسواء،الكتابةنوعكان

الوسائلاْم،الورقعلىام)البردي(القرطاسعلىأم،الخشبعلىأمالشجر،

والأشرطة.الأسطواناترقائقعلىالحديثة

فأهل،الدينيالكتابهووالإسلامالجاهليةفيالعربعندالكتابوكان

التسميةصارتثئم،الكريمالقرآنهوالثهوكتاب،والنصارىاليهودهمالكتاب

حوتهوما،كتابوالوثيقة،كتابفالرسالة،مكتوبهوماكلإلىتثصرف

،الباببمعنى،الكتابمنقسمٌأوجزءأيضأبالكتابيرادوقد،كتابالصحف

وكثرتالتأليفازدهر،الإسلامبةالعصورفيواتسعتالحضارةترسّختوحين

إلىعمدواوحين،التأليفازدهارفيأثرهالنبويالحديثلتدوينوكان،الكتب

فجمعواالثمعر،وروايةاللغةمعرفةإلىالحاجةرأوا،الكريمالقرآنتفسير

.ام899بيروت،الإسلامىالغربدارعنصدر(1)
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فيالترجمةجاءتثتم،الكريمالقرآنألفاظفهمعلىبالشعرليستدلواالدواوين

علوملتشملالكتابدائرةفتوشعت،جديدةبعلومالمؤلفينلترفدالعباسالعصر

حتىالمأمونعصرأطلأنوماوهنود،وفرسوروميونانمنالأخرىالأمم

ويعتم،والدنيويةالدينيةوالاَدابوالفنونالعلوملتشملالتأليفحركةتوشعت

الكتبخزائنفتضيق،الإسلاميةوالأمصارالأصقاعكلفيوينتشرالكتاب

،مكانكلفيالوزاقونوينتشر،والخاصّةالعامّهالمكتباقيوتكثر،بالمؤلفات

وتزلِينه،وتذهيبطوتجليدهالكتابصنعفيوالمزوقونوالخطاطونالكَتَبةويفتن

والاعتزازالبلداناقاصيمنوجمعهاالكتبحيازةفيوالعلماءالخلفاءويتفاخر

بها.

ماذلكمن،وندرتهاوكثرتهابكتبهمالعلماءاعتزازعنالعجائبرويتوقد

علىاشتملتخزانةلهكانت،بويهبنالدولةعضدوزيرعبّادبنالصاحبإنقيل

لقراءتهامعهيحملهاالتيكتبهتشدّيسافرحينكانوإتهمجلّد،آلافوستةمائتين

كانأنوحيازتهابالكتبالصاحبلشغفوكانجملاَ،ثلاثينعلىسفرهعند

فهارسوكانت،الكتبنفائسلهليشترواومغاربهاالبلادمشارقفيرسلهيبعث

سرىتحمللاورقةعشرونمنهاكل،كراسةوأربعينأربعمنتتألفمكحبته

اْنحاءشتّىفيالعلماءآلافمنواحدإلاعبادبنالصاحبوما،الكتبأسماء

الكتبكانتفقدمغربهفيأقا،الإسلاميالعالممشرقفيهذا،الإسلاميةالدولة

ستةفيللكتبفهرسٌالأندلسفيالشيوخبعضعندوجدبحيثالكثرةمن

مجلدكلوفيبعد،يكتمللمالفهرسلأنالأخيرليسوهومجلدأوخمسين

الكتاباسمفيهلأن،سطرينأوسطراَإلاّالكتابذكريستغرقولاورقةأربعمائة

هذاحراهاالتيالكتبوتقذر،إلهاينتسبالتيوالمدينةوفاتهوتاريخمؤلفهواسم

غيرالأفراد،لدىكانتالكتبهذه)1(،مليوناي،كتابألفبألفالفهرس

يحرصونكانواالذينوالوزراءالخلفاءخزائنومنها،العامةالخزائنفيالكتب

.21صالع!يوسف،2455/الإداريةالتراتيب:الكتاني)1(
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بعامة،العلموعلىالكتبعلىحرصهممنوكانبها،والتباهيالكتباقتناءعلى

بهازخرتالتيكتبهمواقتناءعليهموالإغداقالعلماءتشجيععلىدأبواأن

الكتب،نفائسمنلافالآعشراتحوتالتيالخزاثنتلك،ومكتباتهمخزاثنهم

نأيرونوكانوا،الجهليعضُهحولهامنالعالمكانالذيالوقتفي،الملايينبل

الكتابيعيرونلاأوربةملوكوكان،تخيفهموطلاسمسحرأالكتبفي

بالضرات،تعذمعدودةقليلةكتبفهيلديهموجدتوإذااهتماماً،والمكتبات

نأ،ذلكفيرويومقا،للدولةمفسدةالعقليةالعلومكتبفييرونوكانوا

،اليونانكتبخزانةيطلبإليهأرسلقبرسجزيرةصاحبهادنةلما:المأمون

هذهصاحب.فجمعابداَ،أحدعليهايظهرلابيتفيعندهممجموعةوكانت

كئهم،المامونإلىالخزانةحملفيواستشارهم،الرأيوذويبطاذ4َالجزيرة

إليه،ب!نفاذهاتعجلانالراي:قالف!تهواحدأ،مطراناَإلأ،الموافقةبعدمأشاروا

بينوأوقعتأفسدتها،إلآشرعيةدولةعلىالعقليةالعلومهذهدخلتفما

بها")1(.المأمونواغتبط،إليهفارسلها،علمائها

وحرقواحتلال،وحروبنكباتمنالإسلاميبالعالمنزلمئاالرغموعلى

أكثرجداَ،وكبيركبيرعددالتراثكتبمنوصلمافإن،للكتبوإكراقوتدمير

وإذ،والأوربيوالإسلاميالعربيالعالممكتباتترزعتهاوقد،يحصىأنمن

باللغةكتبتَالتيالمخطوطةبالكتبتفخرفإنما،العالممكتباتاليومتفخر

وإسبانيالىايرلنداوهولنداوانجلتراوألمانيافرنسامكتباتحوتهاوالتي،العربية

وإيرانتركيةمثل،الاسلاميةالدولعنفضلأ،الأجنبيةالدولمنوغيرهاوروسيا

.وباكستانوالهند

العربيةالبلادفيالأجدادكنوزمنالباقيالعزيزالضخمالتراثوهذا

ونشرهإحيائهمنبدولا،ومسلمينعربأاعناقنافيامانةهو،والأجنبيةوالإسلامية

منهتُستنبط،معققةأصيلةدراسةدراستهثئمومنرصينأ،علميأتحقيقأمحققأنشراَ

.35!صالجونسرح:نباتةابن(1)
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النقي،وجوهرهالتراثأصالةتمثلالتيوالإنسانيةوالروحيةالفكريهَالمضامين

وفكرعلمفيهاكتبفيمجلؤاَ،وحضارتهاوتراثهاالأمةفكرالناسيتداولوبذلك

أصيل.ورو!

لنعود،الكتبوفضلالكتابحبالأجيالنفوسفيونحىِنجدّدأنويبقى

الكتابهذالتأليفالدواعيجملةمنكانوقدنأخذ،مقاأكثرنعطيكنّاكما

به،والتعلّقمنهوالإفادة،الكتابقراءةعلىوالناشئةالعلمطلبةحث،وغيره

،الخيرةوالقدواتالعلماءمنالصالحالسلفأمرمنكانماخلالهمنولنظروا

عزيز.أعزّعندهمالكتابوكان،العلمتحصيلفيالعمروأفنواالمالبذلواالذين

نفيس.أنفس

نهضتناتقوملاالمنحدا-،النازلالزمنهذافي-والمسلمينالعرب-ونحن

والكتاب،الحضارةوالكتاب،العلموالكتاببالكناب،إلاعثرتناتُجبرولا

وقد،بهنمزمضابأسوأبلالاَن،بهنمزُبماأسلافُنامرّوقد،الحديثةالتقنيات

ضعفتأنفبعدالكتا)ب،إلىبالحودةوهوانهمعثراتهمعلىيتغقبواأنتمكنوا

،المغوليدعلىوإبادتهاانهارهاثتم،دويلاتإلىتق!متثتم،العباسيةالخلافة

نهض،الحاكمينبينوالتحاسدوالتنابذوالتشتّتاليأسرغمالأمةعلماءنهض

والمعجماتوالشروحالموسوعاتفيهوألفوا،وصانوهالعلمفجمعواالعلماء

بالعصريعرفمامؤلفاتإلىهنانشيرأنويكفي،الكبيرةالكتبوكل،اللغوية

منمؤلفاتفيهانجدحيث،المتتابعةالدولفترةأو،المظلمةالفترةأو،الوسيط

وخزانة،الرياضوأزهار،الطيبونفح،الأربونهاية،الأعشىصبح:مثل

تمبيزفيوالإصابة،القرآنعلومفيوالإتقان،اللغةعلومفيوالمزهر،الأدب

كثير!.كثيروكيرها،العروسوتاج،العربولسان،الصحابة

خزائنهاوكثرةالعربيةالكتبأهقيةإلىتنتهواقدالمستشرقينمنعددوكان

حبّانتباههمولفت،والعالميةالعربيةالحضارةعلىوفضلهاالعلميةوقيمتها

كاترميرالمستشرقوكان،ودراستهواقت!نائهبهوعنايتهمللكتابوالمسلمينالعرب
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Quatermereفيدزرسالة؟بعنوانام835سنةدراسةوكتبذلكإلىتنتهمنأؤل

بالكتبوالعلماءوالوزراءالملوكاهتمامفيهذكر")1(،للكتبالشرقيينحب

Hammerبورغشتالاهامركتبثمّ.وإثرائهاوالمكتبات Purgastallم1848سنة

حبّعنكاترميردراسةعلى"إضافات:بعنوانكاترميردراسةفيهايستكملمقالة

ذلكبعدثمّ)2(،المسلمينعندالعامةبالخزائنفيهااعتنى"،للكتبالشرقيين

Adam.متزآدمكتبالزمانمنقرنبحوالي Metzدرس(الإسلام)نهضةعنكابه

الخزائنإلىفيهوتعزض،اله!جريينوالرابعالثالثالقرنينفيالعربيةالحضارةفيه

Krenkowكرنكوكتبإم269سنةوفي)3(،المسلمينلدىوالعامةالخاصة

عنتحدّثا،الكتابخانةعن)4(الإسلاميةالموسوعةفيممَالةHeffeningوهيفننغ

أوصافعلىمعتمدينالخزائنتنظيموطريقةالإسلامفيالأولىالخزائن

اْخرىعامةدراساتوهناك،الإسلاميةللخزائنالمسلمينوالجغرافثينالمؤزخين

(")ْالإسلاميالشرقفيورؤادها"المكتبات:غروهمانمثلمنالمستشرقينلبعض

وغيرهم.")7(،المكتباتداتاريخ:"هيسلوالفرد")6(العربيالطب،تاريخ:وليكلر

الإسلامية،المكتباتدراسةفيللمستشرقينالأولىالمحاولاتهذهكانت

بنتوأولغاالألمانيةللمستشرقةأؤلهاكانونضجاَ،سعةأكثردراساتجاءتثمّ

Olga Pinta8(،العباسيالعصرفيالعربيةإالمكتبة:بعنوانمقالةكتبتالتي(،

بنتوتناولَت")9(،الإسلامية"المكتبات:بعنوانالإنجليزيةإلىكرنكوترجمها

-VAص6عجلدالاَسيويةالمجلة(1) r a،22صالئىيوسف،0183تموز.

-IRA/11مجالاَسيويةالمجلة)2( WA.

.-.16417ص229!س!نةهيدلبرغفيطبع)3(

.25011/الجزء41(

(a)431-442ص،ام249فيينافيالوطنيةالمكتاتفهرس.

.-1/583587م1876باريى)6(

.37-38ص،م5291غوتنجن)7(

.2891صنة03منيالفهارسمجلة)8(

25.ص32/مجالإسلاميةالثقافةمجلة)9(
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للكتب،العربحبببيانلدراستهاوقدّمتوالخاصةالعامةالإسلاميةالمكتبات

العلم،ودُورالحكمةوخزائنالعامةالمكباتعندووقفتبالكتابوعنايتهم

الإسلامية.الحضارةفيالمعروفةالخزاثنونهايةالخزائنونظامالخلفاء،وخزائن

ناضجةدراساتوقدمالعربيةبالمكتباتالمستشرقينمناهتتموممّن

Ruthماكنسونروثالأمريكيةالمستشرقة Mackensonام329سنةنشرتالتي

فيهاتعزضت،11(،الوسيطالعصرفيببغدادكبرىمكتبا!"أربح:بعنوانمقالة

الكفودار،النظاميةالكتبودارلسابور،العلمودار،للمأمونالحكمةلبيت

بنتو.المستشرقةسابقتهابهجاءتماإلىمعلوماتهذافيوأضافت،المستنصرية

فيوالمكتباتالعربية!الكتب:بعنوانأخرىمقالاتسلسلةعاكنسونكتبتثمَ

الخزائنتاريخهامش!على:بعنوانأخرىمقالاتنشرتثئم")2(الأمويالعصر

وتطوّرهاوتأسيسهاوالمكتباتالكتبعنمعلوماتقدمت")3(،الإسلامية

التنظيمينقصهاكثيرةمعلوماتهذهدراستهاوفيلتأسيسها،المذهبيةوالدوافع

العلمدوربمكتباتوالأديرةالحشاميمكتباتبينخلطتإذالواضحةوالمنهجية

تفككمنفيهاماعلىالدراساتهذهفإنشيءمنيكنومهماالعلماء،وخزائن

فيالإسلاميةوالخزائنالكتبدورأهميةإلىنبّهترائدةدراساتفهي،وخلط

.متقذمزمن

الكتبوخزائنالمكتباتتناولتالتيالحديثةالعربيةالدراساتأقا

بعضفيجزئيةومقالاتأبحاثفيتتجسّدبوادرهاكانتفقد،الإسلامية

كاظمكتبهماذلكمن،العراقفيالدراساتهذهأولى"وكانت،المجلات

.927ص،ا2qrسنة2،مجشيكاغو،الفصليةالمكتبةمجلة)1(

مج923-53،924/مج،245-52253/مج،الساميةوالآدابللغاتالأمريكيةالمجلة)2(

/546(--،f25.صرالعثىيوسفوانظر

(r)5222،401/مج،10/83،411شيكاكو،الساميةوالآدابللغاتالأمريكيةالمجلة.
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شكريمحمودوكتب1491)1(،سنةعلي!الإمامكتبخزانة9:عنالدجيلي

عن:الجلبيداودوكتبوآثارهاإ)2(،بغدادمساجد"تاريخ:عنالاَلوسي

جامعفيالعلميةالحياة"تاريخ:الدخيليضياءوكتبلما)3(،الموصلامخطوطات1

مقالاتكتبقدجوادمصطفىالدكتوروكانام)4(،389سنة"الأشرفالنجف

عن:وكتب(،أْالعراقفيمدرسةأؤلباعتبارهاحنيفةأبيالإماممدرسةعن

العصورفيالعراقيةالعلمو"دورامأ6(،429سنةوموقعها"،النظاميةالمدرسةلا

خزائنفيالكتب"آفات:عنعوادميخائيلكتبنفسهاالسنةوفيلأ)7(،العباسية

سنةوالوراقينالوراقةعنبحثأالموصليفرجإسماعيلوكتبالأقدمين!)8(،

الكتبعنالعراقيونالكتاببدأهاالتيوالمحاولاتالبوادراْهتمهذهامأ9(469

بها.يتعققوماوالمكتبات

فيالكتابةفيالريادةفضلعليكردللأستاذكانفقدالشامبلادفيأمّا

"الإسلام:كتابهفي،كتبهخلالمنتشرة،الإسلاميةالمكتبيةالموضوعات

البي!ان،و!أمراءالثام!خطط9مثلمنالأخرىكتبهوفي"،العربيةوالحضارة

المكتبةوبرنامج"،الكتب"كلاوة:بعنوانالمقتبس!جقةفيلهومقالة

"،وتونسالمغربفيوخاصةالعربيةالكبدورناريخفيو)نظرة\(،العبدلية)ْ

.ام539سنةوفاتهوحتَىأم809سنةالقرنمطلعمنابتداءهذهجهودهوكانت

.59566-.ص3،العربلغةمجلة()1

iسنةبغداد)2( 9 ^-/vy irvi.م

.إم279بغداد)3(

.272و271العددالرسالةمجلة)4(

.ام049بغدادالجديد،المعتم)5(

.1-91ا12ص8،الجديدالمعقم)6(

1/92ام459الفدعالممجلة)7( A.

.235-232ص9العدد،4591سنةالجديدالمعلَم)8(

.11،12الجزء،المرصلفيالجزيرةمجلة)9(

0(Iنثر)اماهـ/326809تون!في.
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المكتباتعنالكتابةفيأيضاَالريادةفضلالزياتلحبحِبوكان

المشرقمجلّةفيهديانا"دير"مكتبة:عنمبكروقتمنكتبفقد،والوراقة

فيوالرراقونالوراقةو"والدفاتر")1(،الكتب"مطالعةو:م،18'9سنة

")3(.النصرانيةلكتبةالعربية"المخطوطات:عنشيخولويسوكتب")2(،الإسلام

كتابهفي،الشرقيةالمخطوطات9:عنزيدانجرجيكتبفقدمصرفيأتا

كتابهفيالموضوعاتلبعضوتعزض،ام31Sسنة،العربيةاللغةاَدابتاريخ

ضحىكتابهفيالحكمةبيتعنكتبفقدأمينأحمدأمَا،الإسلاميالتمذنتاريخ

فيوالمجلاتالصحفبعضفيأخرىكتاباتوهناك.ام389سنةالإسلام

العربية.البلاد

كثيرةدراساتفكُتبتوالمكتباتالكتبدورأهقيةإلىالدارسونتنتهثتم

وبعضهاأصيلعلميبعضها،العث!رينالقرنمنالمانيالنصففيكتبونشرت

الكتبموضوعتناولواالذينالمحدثينالمؤلفينمنهناكأنوالمؤسف،مدرسي

منكتبعلىيتكئونوإنماالمصادرإلىيرجعونيكونوالمالإسلاميةوالمكتبات

والمراجع،المصادرإلىالرجوعمنكتاباتهمنخلوقدأو،المعاصرينمنقبلهم

كانكتبوهماهلندريفلا،المراجعبعضالفصلآخرفييجعلوابأنويكمَفون

جديرةغيرالدراساتهذهومثلعنها،تغافلراالتيالمراجعتلكمنأمتأليفهممن

المؤلفينبعضأنّأيضأالمؤسفومن،إليهاالإشارةفتركناإليهاوالرجوعبالنظر

والمراجع،بالمصادرأقوالهميوثقونلاصاروا-الثهبحمدققةوهم-والمحققين

.الكتاباَخرفيئبتألهايجعلونلاولكتهمالهوامقفيبعضهايذكرونوقد

المراجعثتمالأصليةالمصادرعلىالدراسةهذهفياعتمادناكانوقد

بها،ونؤهناعنهاونقلناعليهااعتمدناالتيالمراجعهذهأهمّمنوكان،الموثقة

.ام379الشرقيةالخزانة()1

.ام479المشرقمجقة)2(

.م6091الثرق)3(
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فيصدرالذيعوادكوركيسللأستاذ"العراقفيالقديمةالكتب"خزائن:كتاب

العربيةالكتب"دور:ركتاب.أم869سنةالثانيةطبعتهوصدرت،الستينيات

الدكتورللأستاذ"الوسيطالعصرفيومصروالشامالعراقلبلادالعامةوشبهالعامة

مراجعهمنافدناوقد،موضوعهفيظهرماخيرمنوهو،العشيوسف

نشأتهاالإسلامفيالمكتبات9:بكتابننوّهأنيفوتناولا،بخاصةمنهاوالمخطوطة

.المكتباتعلمفيالأستاذحمادةماهرمحمدللدكتورومصائرها"وتطؤرها

ولهم،والأدبيةالمكتبيةبدراساتهمالعربيةالمكتبةأكنَواقدالأفاضلالثلاثةوهؤلاء

فيذكرناهاالتيالأخرىالمراجعمنأفدناكما.محمودةبيضأيادالعربيةعلى

.الكتابمنمواضعها

الحضارةفيإالكتاب:كتابأصدرتقد-أوّلاًذكرتكما-وكنت

ولكن)1(،والمكتباتالكتبلخزائنمنهالخامسالفصلوأفردتإ،الإسلامية

وافية،دراسةالإسلاميةالعربيةالحضارةفيالمكتباتدراسةنفسيفيبقيت

ومنهبعونهالكتابهذاكانوهكذا،لإنجازهويوفّقنييعيننيأنسبحانهاللّهفسألت

:أقسامأربعهَإلىوقسمته،وتوفيقه

ثتمالأمويالعصرفيالبداياتمنذنثأتهتتئعت،الحكمةبيت:الأولالقسم

الحكمةبيتزمنهوالمأمونزمنوكان،والمأمونوالرشيدالمنصورزمنةي

وخزائنللعلماء،ومأوىوالترجمةوالتأليفللعلمجامعةصارإذالأصيلالحقيقي

والفلسفةالطبفياليونانكتبلجلبوالمترجمينالعلماءوفودتوفدومنهالكتب

والمترجمينوالفلكيينالحكمةبيتصاحبعنحديثوفيهوغيرها،والفلك

نهايه.ثم،علمائهوأبرزونظامهالكبيرالبيتهذاونفقات

الكتبخزائنمنالعلمودورالحكمةببيتسُفَيَما:الثانيالقسموتناول

بنلعليالحكمةخزانةومنها،وحاكتهالحكمةبيتنهجنهجتالتيالاْخرى،

167-244.ص)1(
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دارأوالفاطميةالعلمودار،خاقانبنللفتحالحكمةوخزانة،المنجميححى

أيضأالقسمهذاوتناول،مذهبيةلأغراضالخزائنهذهبعضتأسيسوكان،الحكمة

والشامالعراقفيوالمشاهد،والزُبُطوالمساجدبالمدارسالملحقةالخزائن

ومصر.

فيكانوماوالأمراء،الخلفاءكتبخزائن:تناولفقدالثالثالقسمأمّا

وثرائها.الكتبنفائ!فيوفرةمنخزائنهم

أكثرمنوهووالوزراء،والأدباءالعلماءكتبخزائن:الرابعالقسموتناول

حتىالعباسالعصرأؤلمنذخزانةوأربعينتسعاًتناولإذووفرةثراءالخزائن

بغداد.سقوطبعدالسابعالقرنفينهايته

وكثرتهاونفاستهاجودتهافيكانتأنّهانجدالكثيرةالخزائنهذهرصدوعند

وقدندعيولاهذافينبالغولسنا،العصورتلكفيالأخرىالأممخزائنكلتفوق

عشرعبادبنالصاحبكتبفهرستكانفقدبهذا،اْنفسهمالأوربيونشهد

:يقولالذيديورانتولبشهادةأوربا،كتبكلبقدرالكتبوهذه،مجفدات

الكتبدورفيمابقدرالكتبمنعبادبنكالصاحبالأمراءبعضعند"وكان

المسيحتينالعلمطلبةاعجابحازتقدالعربيةالكتبوكانت")1(،مجتمعةالأوربي!

كَبُرَوقد،وأفكارهاأساليبهاتقليدوحاولوا،والمعرفةالعلممنهالينهلواعليهافأقبلوا

التاصعالقرنفيكتبالذيالإسبانيإلفارووهوقساوستهمأحدعلىالأمرهذا

وفلاسفتهم،الصلمينفقهاءكتبيدرسونالمسيحيّينإخوانيإندا:يقولالميلادي

يقبلعلمانيأاليوماْجدلاإنّني،أسفاهوا،بليغعربيأسلوبلتعقمبل،لتفنيدهالا

يمتازونالذينالمسيحيالشبابإنبل،الإنجيلأوالدينيةالكتبقراءةعلى

أنهمذلك،العربيةإلالغةولاأدبأولاعلمآيعرفونلاأصبحواالفائقةبمواهبهم

تكقفهمضخمةمكتباتمنهاويجمعون،وشغفنهمفيالعربكتبعلىيقبلون

.ام059القاهرةطبدرانأحمدتعريب،13017/الحضارةقصة(11
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0،)1(.00وينبذونها.المسيحيةالكتبيحتقرونالذيالوقتفيالطائلةالأموال

خواءوعلى،الأوربيةالبلادفيالإسلاميالفكرأثرعلىواضحةدلالةهذاوقي

العربيةالحضارةبلغتالذيالوقتوفي.والمكتباتوالكتبالعلممنالبلادتلك

مكتباتمنأنشأواوما،كتبمنألفواوماعلمائهابفضلازدهارهاأوقيالإسلامية

زاهية.زاهرة

وهاديك،ومعقمكوصديقكرفحقكالكتابليكن،القارئعزيزيوبعد

زلتوماكنتوقد،وفراغوخواءجهلبيتهومكتبةمنيخلوالذيوالبيت

ومجلاتكتبياتمنإلاّ،عامرةمك!باتمنبيوتهمتخلوكبارأساتذةمناعجب

،لكتابثمنألأوفرنفسيعلىأقترحينيعجبونأصدقائيبحضوكانللتسلية

بعدهمدزساًوعيت،سنواتبسغيسبقنيالجامعةفيمدزساًأحدهموكان

،والكتابالمكتبةبفضلأستاذأ،ثمم!ثماركأ،استاذاًثمّمساعدأأستاذاَوصرت

وكان،المناسبةالدرجةعلىيحصلولموتوفيالدنيا،الدرجاتفيهووبقي

ياخذكتابأاشتريأنمنخيربهاأتغذّىسمكةالمبلغبهذاأشتريلئن:يقول

مؤلفَهوعلمالكتابويبقىالجسمويفنىالسمكةتفنىولكن!!بيتيمنمساحة

فيأخلوحينعنديوأسعدهاالأيامأحلىزالتومااللهبحمدكانتوقد،وقارلْه

وأحاوروأناجي،الكتابفيأقرأ،بالنهارالليليتواصلوقدنهاراً،اوليلاَمكتبتي

،عند.الوحدةسميريفهو،أهلهوأسامر،والقرونالعصورمدىعلىصاحبه

حينيودعنيماوآخر،يوميبدءعندألقاهماوأؤل،والترحالالحلفيورفيقي

أفاضلعلىبفضلهوتعزفت،ودينيربيبالكتابعرفتوفد،النوميغالبني

رايتهممنسواء،وغربيهالعالمشرقيفي،وأجانبومسلمينعربمنالعلماء

وiأوفياء،نجباءلامعينطلبةمنعقمتهممنأو،كرامأساتذةمنمنهموتعقمت

وتهادياَوتنويهأذكرأ،الكتاببوساطةوبينهمبينيالوذأواصروتوثقتأرهملممن

،وعبادةوأدبوعلمخيركتهاالدنياوهذه،دنياعنديذلكبعدوالكتاب،وإفادة

وخيانةوغدروتباغضتحاسدمنالناسدنيافيمافيهالي!وسمر،وأن!ونفع

82-اصام069القاهرة،جاويدعبدالعزيزتعريب،الإسلامحضارة:جرونيباوم(1) A.
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واحسنواأعطواماعلىومكانزمانكلفيالعاملينعلماءنااللهرحم.وعقوق

:درجاتأصحابهايرفعتوأمينوالإيمانالعلمجعلالذيوسبحانهوأفادوا.

.(11المجادلة)نجَبِير!تَضَلُونَبِمَاوَالئَهُاَلعِقوَدَرَخمثأُوتُواْوَاَلًزِينَنِكُئمءَامَشُأأئَذِينَأدتَهُيَزغً)

وآخراً.أؤلاَللَهوالحمد

._1426شع!بان15

1 I2ليلوأ 0 0 aم.

1/412البريديالرمز15"951بص:الفوان

2-7251/هاتف ! 39.u4..,

الأردن-إربد
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ثسةكابل،الأخرىكالخزائنكتبخزانةالحكمةبيتيكنلما والأرصاد.والترجمةللبحثعلمية

ولذلكالفلسفةيعنيالمؤسسةبهذهارتبطالذيالحكمةمعنىكان-2

ثمّ،البمانانيةالفلسفيةالكتبوترجمة،الفلسفيةبالعلومالمأموناهتمامأكثركان

ا.والهي!اوالنجوموالفلككالطب،الطبيعيةبالعلومالثانيبالمقامالاهتمام

الخليفة.بطصرملحقأيكونوقد،الحكمةبيتموقعالمصادرتحذدلم-3

أقسامفيهوجدتولذلك،الحكمةبيتمهمّاتأبرزمنالترجمةكانت4-

منللترجمةوقسم،السريانيةأواليونانيةمنللترجمةفقسم،لغةلكلومواضع

وهكذا.،العبربةأوالهنديةمنللترجمةواَخر،الفارسية

مشرفالتأليفأوللترجمةسواءالحكمةبيتأقساممنقسملكلكان-5

محذدة.تخضصاتهناككانتهذاومعنى،مسؤولأو

زماموبيدهالكبيرالمنصبهوالحكمةبيتصاحبمنصبوكان-6

.الأخرىالأقساممشرفوويتبعهالإدارة

بالمرصد،مهتماَالمأمونوكان،الحكمةلبيتتابعمرصدهناككان-7

صناعتهااتسعتثمّحزَادْمدينةفيتعملكانتالرصدآلاتإن:النديمابنيقول

الرصدارادلماالمأمونفإنهذا،وقتناإلىالمنصورأيّاممنذالعباسيةالدولةفي

)1(.الحلقذاتلهفعملالمروذيخلفإلىتقدم

معلعملهمومواضعالعلماءلإقامةخاصةحُجَرالحكمةبيتفيكانت-8

العيش.وأسبابالخدمةتوفير

مرتباتهمللعاملينوفرتبحيثكبيرةميزانيةالحكمةلبيترُصدت-9

الوراقةمستلزماتلتغطيةوأموال،والخدمةوالطعامللإقامةكثيرةومصروفات

النساخينمنذُكروقدذلك،إلىوماوالتذهيبوالخطوالتجليدوالنسخ

.342صالفهرست(1)
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والمأمودْللرشيدالحكمةبيتفيينسخكانالذيالشعوبيعلآنالصكهورين

أبيابنالمأمونزمنالحكمةبيتفيالمجلدينمنوعُرف)1(،والبرا!كة

أيضا33(.الحكمةبيتفيمشهورونخطاطونوهناكالخريش/)2(

الحكمة:ابيتعلماء

العربية،الحضارةوأغنواالفكرأثرواالذينللعلماءمباءةالحكمةبيتكان

منذ،قرونأربعةمدىعلىعطاؤهاامتدّجامعةبوصفهالحكمةبيتاستطاعوقد

بيتكتبومنهاوحرقها،الكتبونهبالمغوليالاجتياحإلىالمنصوزمن

فيالعلماءهؤلاءوعاش،وترجمةتأليفأالعطاءعلىالعلماءشجعتقد،الحكمة

والفلكالطبفي،الأغصانممدودةكثيرةبعلومفأينعوخيراتهالحكمةبيتظلال

نجملأنبأسولاوغيرها،الشرعيةوالعلومالعربيةوعلوموالطبيعةوالرياضيات

بيتدوحةفيازدهرفقد،الحكمةبيتفيالعلماءأعلاممنذكرهتقدمما

مديعلىأبرزهموكانالعلماء،منالكوكبةبهذهالحكمةبيتوازدهر،الحكمة

)4(:الحكمةبيتسني

هندالسندمترجمم(،777هـ/ا6ا)تالفزاريحبيببنإبراهيمإسحاقأبو

م(،787هـ/ا7ا)تجرجي!بنوبختيشوع،جبريلبنوجرجيس،المنصورزمن

البطريقبنويحى،المأمونزمنرؤسائهوأحدالحكمةبيتصاحبوسلم

م(،835هـ/22)تهالحمصيناعمةبنالمس!يحوعبدم(،هـ/815)ت.02

يوسفبنوالحجاجم(،هـ/243857)تالحكمةبيترئي!ماسويهبنويوحنا

بنوالحسن،نوبختبنسهلبنوالفضلم(،835هـ/22ه)تالكوفيمطرابن

.65صالفهرست(1)

.12صالفهرست)2(

.11صالسابق)3(

.-163237صرالترجمةحركة:الجميليراجع)4(
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ألعلمووُورألعالمةبي!

سيةسلهالل!ألمضارةفي

91

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



ولىألؤألقسم

ألمكمةبي!
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العلم:ودورالحكمةبيتممهّدات

ومصر،والشامالعراقفيكانتعريقةحضاراتالإسلامتبلالعربورث

الجزيرةجنوبفيالحواضرأهلوخاصهَالحضارةبهذهصلاتعلىوكانوا

الأخذوكان،الحواضرهذهوراءوماودمشقوالحيرةاليمنفيوشماليهاوشرقيها

ظهورهكانالإسلامظهرولما،المجاورةوالأممالجزيرةفيالعرببينوالعطاء

العلمإلىدعاقدبزوغهأوّلفيالإسلاموكان،مكةوهيثريةتجاريةبيئةفي

)اترَألَرَئُك:والتعقموالعلمالقراءةإلىدعوةفيهانزلتاَيةوأؤل،والمعرفة

تدعوثئممنالاَياتوجاءتة*!)1(،أ(ئقلَممَاكَاَلا!نَن*.عَ!صباَلقَ!عَفَوَاَئَذِىصْ؟زًزاَلاكرَمُ

لامنعلىالعلماءسبحانهاللهفضلوقد،والكتابالقلموذكروالقراءةالتعفمإلى

العلماءذكروجاء،r(),لَايَعْلَمونَوَاَلًذِينَئغاَلُونَائذينَيَستَوِى)هَلْ:تعالىتاللهمعلم

إلًامموَإبَهَلَاَأَئهشَيدَأدتَهُ):تعالىقاللهمتكريماً،الملائكةبعدالكريمالقرآنفي

يعرفونلأنهمالتقوىإلىأقربيعلمونوالذيناَلْعِ!تَأتمياياَتصِئ!!)3(وَأؤلُواوَاَتمَلَبهكَةُ

عِبَادِهِمِناَدثَهَيَخمثَىإِنَمَا):تعالىقال،سبحانهدتهخشيةأكثرفهمالدينحقيقة

العلماءسبحانهاللّهفضلولذلكوالإلِمانالعلمبينوثقةوالصلةاَتحُلَمَئرأُ!)4(،

يهديواسحعوالعلم،(!)ْألعِقوَدَرَبخَمتأُوتُوأوَاَتَذِينَنِكُغءَاشُوأاثَذِينَألتَهُيَزخً):المؤمنين

ومن،تَكُودؤُألَغلَهُونَ!)6(لَئموَلُعَئِمُ!فَا!:يعلمونلاماويعقمهمعبادهإليهسبحانهالله

.3-هالعلقسورة(1)

.9الزمر)2(

(Cr18عمرانآل.

.28فاطر)4(

.11المجادلة)5(

.151البقرة)6(
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ظًفَانَائغُزعَلهمَ)ألرخَمَنُ:تعالىقال،بيانفيهماوكلالقرآنعلمالعلمهذا

سبحانهأقسمفقدوالكتابةالقراءةأساسهوالتعبّموالعلماَتبَيَانَ!)1(،علمَهُافيِ!نَ

أحاديثوجاءت!)2(يمَئطُرُونَوَمَاوَاَلقَ!)ت:القلموأكرمها،العلمبأدوات

النبويةوالأحاديث،العلماءبمكانةوالإشادةالعلمطلبعلىالحتفيلمج!الرسول

ضروببينوقد-!زقولهذلكومنالعلماء،وإكرامالعلمعلىالحثفيكسرة

الخامسةتكنولامحبَأ،أومستمعأأومتعلّماَأوعالمأ)اغدُ:ووسائلهالعلم

)طلب:قال،المسلمينكلعلىفريضةالعلمالكريمالنبيوجعل()3(،فتهلك

وطلبهالعلمسب!يلفيوالبذل)ومسلمة(41(،روايةوفيمسلمكلعلىفريضةالعلم

(،()ْالصينفيولوالعلم)اطلبوا:بعدمهماالعلمإلىنسعىونائيأ،بعيدأكانمهما

العلمطلبماعالمأالإنسانويبقى،طويلةممتدةوطريقهواسعفالعلممزيد،فهناك

فقدعلمقدأتهظنفإذا،العلمطلبماعالماًالرجليزالإلا؟السلامعليهالق

كجهادجهادالعلموطلب،ملائكتهتحفهاللهرعايةفيالعلموطالبجهل()6(،

لتضعالملائكة)إن:-لمخ!هقال،وفضلهالشهداءبدماءالعلماءمدادقرنوقدالشهداء

دماءمنخيرالعلماءأقلامبهجرتولمداد،يطلببمارضاًالعلملطالبأجنحتها

ففيمعقماَ،رسولهبعثسبحانهاللهأنالعلمشرفومن()7(،اللهسبيلفيالشهداء

بعثنيولكنمعنفأيبعثنيلموجلعزالله)إن:قال!يخيهاللهرسولأنالحديث

وتكريمالعلنمطلبعلىالحثفيالشريفةالنبويةوالأحاديثميسرا،)8(،معلماً

والكتابة،القراءةالمسلمينتعلّمعلىيحرصالكريمالرسولوكان،كثيرةالعلماء

.ا-4الرحمن)1(

.اآيةالقلم21(

.27صالعربلأبي-أفريقيةعلماءطبقات،الطبرانيرواه)3(

.8339،،1/23حيفةأبيمسانيدجامع،0/1024للطبرانيالكبيرالمعجم)4(

11.261/حجرلابنالميزانلعمان،421الاعتدالمزان)5(

.2902/الفريدالعقد)6(

./1288القرطبيتفسير،4923/خبكبنأحمدمسند،والصفحةالابق)7(

.0/181مسلمصحيح)8(
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والكتابة،القراءةيحسنممّنأسيركليعلمأنبدريومالأسرىفداءجعلوقد

المدينة.فيالمسلمينأبناءمنعشرة

والمسلمونالعرباحمتأنوالتعلّمالعلمعلىالإسلامحفقأثرمنوكان

رالفخرونسخهاوقراءتهاالكتبباقتناءفثمغفوا،عليهوالحرصوتحصيلهوالكتابَ

لاالذيالجليسفهيالكتبفضائلذكرفيوالشعراءالأدباءوأكثربامتلاكها،

منكثيروولع،عشرتكيسامولاسزكيفشيولايضرّكلاالذيوالصديق،يمل

بالكتبولعأالناسأكثرمنوكان،والأصحابالأهلعنفألهاهمبالكتابالأدباء

يخلويكادولاوفوائدها،فضائلهاذكرفيأفاضالذي،الجاحظبهاوالإشادة

والتبيين،البيانفيأمالحيوانكتابفيأكانسواءبهاالإشادةمنكتبهمنكتاب

ووفاتهمقتلهوكان،وعجزهمرضهساعاتفيحتّىلهاعشرِاَوكان،رسائلهفيأم

وقدوتاليفلأ\(،وحفظأحباقتلهاأنبعدفقتلتهعليهسقطتحينركامهاتحت

والقراءةبالعلموشغفهمالمسلمينباعتزازالأوربيينالباحثينمنواحدغيرشهد

يبلغ)ولم:يقولحيثديورانتولبهشهدما،ذلكمنواقتنائها،والكتب

فيالصينبلادفيإلااللهم-العالمبلادمنآخربلدفيالكتبباقتناءالشغف

والعاشروالتاسعالثامنالقرونفيالإسلامبلادفيبلغهما-هوانجمنجعهد

وبفضل،بالعلماءالإشادةالعلمعلىالإسلامحثمنوبفضلعشر")2(.والحادي

بهاوالتعئقالحضارةواكتسابالمعرفةونشرالعلملطلبالاس!تعدادهذامن

كثرةثتمومن،العلمودورالحكمةبيتلظهورمهتأةالأجواءكانتونشرها،

معنىعندنقفالحكمةبيتعنبالحديثالبدءوقبل،والخاصةالعامةالخزائن

الحكمة.بيتاسممنهااشتقالذيالحكمة

قالبها،أرادواوماذاالحكمةالعربفهمكيفلنجدالعربللسانونرجع

.الجبوريليحى،الإسلاميةالحضارةفيالكتاب:فيفيقيلوماومكانتهالكتابراجع(1)

0591،القاهرةوالنشر،والترجمةالتأليفلجنةط،بدرانأحمدتعريب،الحضارةقصة(2)

/13171.
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الحكم،لهالحكيموهو،الحاكمينأحكموتعالىسبحانهالله)حكم(:مادةفي

اللهصفاتمن:الأزهريوقال،تعالىالنهالحكَمُ:الليثقال،وتعالىسبحانه

بها،أرادبماأعلموالله،متقاربةالأسماءهذهومعاني،والحاكموالحكيمالحَكَم

عنعبارةوالحكمة،الحكمةذوالحكيم:وقيل.أسمائهمنبأنّهاالإيمانوعل!ينا

ويمقنها:الصناعاتدقائقيُحسنلمنويقال،العلومبأفضلالأشمِاءأفضلمعرفة

وعليمقادر،بمعنىقديرمثلالحاكمبمعنىيكونأنيجوزوالحكيم،حكيم

العالموالحكيم،العلممنوالحكمةالحُكْمُ:الجوهريوقال.عالمبمعنى

تولب:بنالنمرقالحكيماً،صارأيحكمَوقد،الحكمةوصاحب

تحكُماأنحاولتَأنتإذارويداًبُغْضاًبغيضَكَوأبغِضْ

تعالى:اللهقال،والفِقْهالعِلم:والحُكْمُحكيماً.تكونأنحاولتإذاأي

زكريا.بنليحىهذا،وفقهاًعلماْأيصبِيّا!)1(اَلحكمَاتَتِتَهُو)

منيمنعنافعأكلامأالشعرفيإنأيلحُكْمأ(الشعرمن)إن:الحديثوفي

بهاينتفعالتيوالأمثالالمواعظبهاأراد:قيلعنهما،وينهىوالشَفَهالجهل

لحكمة(الثمعرمن)إن:ويروى،بالعدلوالقضاءوالفقهالعلم:والحُكْمُ.الناس

الحكم.بمعنىوهو

يَتلُوأعَيقِئم):تعالىقالللكتابمرافقةالكريمالقرآنفيالحكمةجاءتوقد

ءَايَخنِنَاعَليغيلُوأ):تعالىوقوله!)12،وَيُزَكِبهِتموَاَلحكَةَانكِتَبَوَيُعَقِمُهُوُءَايَختِكَ

أَنزَلَوَمَاَعَلَيكُخألئَهَلِفْمَتَبهرُواوَاَ):وقوله!)3(وَالحمَةَانكِتَبَوَيعُنِمُحُمُوَيُزَك!غ

يُؤتَ)وَمَنبالخير:مرتبطةالحكمةوتأتي!)4(،وَاتحِكْمَةِاَفكِئَنيِقِنَعَييهغ

12.مربم(?)

(Y)921البفرة.

.151البقرة)3(

.231البقرة(4)
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والمُلكالكتابمعالحكمةذكروجاء!)1(،!ثِيرَاضَتنيمأُوقىَفَقَذالحِ!مَةَ

عَظِيمَا!)3(،ئُتىَوَءَائثنَفُموَاَلحكمَةَاَئكَنَتإئزَهِيمَال5ََءَاتَيْنَآفَقَذ):تعالىقالالعظيم

مَاوَعَئَمَرصوَاَلحكمَةَأتكِئَفعَلتثَاَلتَهُوَأَنزَلَ):تعالىقال،للعلممرافقةوالحكمة

اَلحفلَيادعَ!تُثَ):السماويةللكتبمرافقةالحكمةوتأتي!)3(تقلَئمُتَكُنلَتم

سبحانهقال،الحسنةبالموعظةموصولةوالحكمة،!)4(وَاَلانِجيلَوَاَلئؤرَئةَوَاَلحكمَةَ

الحكمةذكرجاءوقدإ،!)ْاَلْحَسَنَةِوَأتمَؤعِظَةِبِاَلح!كمَهِرَثِكسَيلِإِكَاخ):وتعالى

بأموروالعلم،والنبؤةبالقرآنالعلمفالحكمة،مرةعشرةإحدىالكريمالقراَنفي

والتقدّمالحسنةوالمرعظةوالخيرالقوةالحكمةوفي،المعرفةواكتسابالدنيا،

العلمبيتهوالحكمةبيتإن:نقول،أننستطيعهناومن،والحضارةوالريرّ

نعرفالتيالعلوموأنواروالخيرالمعرفةصنوفكلحوتالتيوالكتبوالمعرفة

اللهوخشيةوالتقىالإيمانإلىيهديذلكوكل،الثهوقدرةالكونأسراربها

اللّه،ورضوانوالهدايةالخيرلأجلالعلميلتمسونالذينأولئكوخاصة،سبحانه

العلماءأولئكمنونستثني،وخلقهاللهآلاءفيويتفكرونالأرضفيويسيرون

وزاغواوضلوا،وألحدوافانحرفواال!ثسيطانلهمووسوسالهدىيتبعؤالمالذين

سبحانه.بالتهوالعياذ،البيلسواءعن

ذلكفيالحكمةمعانيمنكانفقد،الاسمبهذاالحكمةبيتتسميةأفا

كالطبالعلومتشملالفلسفةوكانت،اليونانيةالفلسفةوخاصةأالفلسفة(العصر

قضةمالنرَوتعالَذلكوغيروالمنطقوالرياضياتوالطبيعةالهيثةوعلموالفلك

التوفيق.وبالثهفنقول؟الزمانعلىوامتذوتطؤرونشأبدأوكيفالحكمةبيت

.962لبقرةا(1)

(r)45ءلنساا.

(r)311ءلنساا.

.511ئدةلماا(4)

.521لنحلا(5)
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بيْبألعِالمَةِ

هو،فُتُوحَاتِهِئمفيمَعَهُمْوَحَمَلُوْهُالمُسْلِمُوْنَعَرَفَهُكِتَابأؤَلِأنَّشكلا

كتبأالمجاورةالأمملدى-فتوحهمفي-الًمسلمونشَهِدَولقد،الكريمالقرآن

بالتفسيريعتنونبدأواحينولكنهمالأمر،أؤلاهتماماًأعاروهافما،مخطوطة

ونسخالتدوينإلىبالحاجةشعروا،والحكموالأمثالوالخطبوالثعروالحديث

(،الحكمة)خزانةأو(،الحكمةب)بيتبعدفيماعرفتأماكنفيوحفظهاالكتب

يؤتفهاالتيوالكتب،المجاورةالأمممنالفاتحونيجلبهاالتيالكتبفكانت

إليها،الرجوعإلىليصار،الخزائناوالبيوتهذهفيتحفظ،المسلمونالعلماء

عنها.والنقل،منهاوالإفادة

إليه،ومنسوبا،سفيانأبيبنبمعاويةمرتبطأيردالحكمةلبيتذكروأؤل

وبينم(،هـ/28.398)تالدارميسعيدبنعثمانببنكانتالتيالمناظرةففي

rArrاA)تالمريسيبِشْر / )T،أنّهأيضأ،المعارض"واذعى:الدارمييقول

(،الحكمة)بيتيسفىبيتسفيانأبيبنلمعاويةكانأنّهيذكرالصلتأباسمع

مهتمأكانمعاويةأنّومعروفبعد")1(،رُويَتْئم،فيهألقاهحديثأوجدفكقما

عُرِففمضا،بهاوالانتفاعوتدوينهاالماضينوأخبارالملوكوسِيَرالأحاديثبسماع

الملوكسيرفيهاالدفاترويحضرفيقعد،يقومثتم،الليلثلثينامإكان؟أنهعنه

بحفظهاوُكًلواوقد،مرتبونلهغلمانعليهذلكفيقرأوالمكايد،الحروبوأخبار

م(،هـ/686)67الجرهميشَرِئهَبنعُبيداستقدمقدمعاويةوكانوقراءتها")2(،

.43صالعربيةالكتبدور:العىيوسف،35iصالمرييعلىالدارميرذ:الدارمي(1)

2.72/الذهبمروج:المسعودي)2(
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العربأخبارعنيسالهمعاويةفكان،العربمنالكتبصئفمنأوّلوهو

أؤلهما،كتابينفأملى،أخبارهبتدوينمعاويةفأمر،فيحدثه،وملوكهمالأقدمين

()1(.)الأمثالكتابوالثاني(،الماضينوأخبار)الملوككتاب

شخصيةأوّلوهو،معاويةبنيزيدبنخالدنجمالأمويالعصرفيويلمع

)2(.الإسلامفيعامةمكتبةأؤلوأنشأوالعلماء،والعلمبالكتباهتقتمرموقة

الأموئينخلفاءمنأحدعنيُغرَفولم،معاويةجذهمكتبةيزيدبنخالدورثلقد

عنايةأولاهانقد،بالكتبوولعهيزيدبنخالدحتيقاربأويوازيللكتبحث

أصنعولم،الجُفالمنولاالعلماءمنأناإما:هذافيقالأنَهعنهويروى،كبيرة

كثيرأفيهفإن،نفسهعنلخالدالقولهذاصحّوإذا")3(،الكتبجمعتأنْسوى

منصرفأ،بالعلومبصيراَكانأنّهخالدعنفالمعروف،الذاتونكرانالتواضعمن

فيوله،والكيمياءبالطبّ!بصيرأ:الأندلسيصاعديصفهكماوكان،التأليفإلى

ابنشكَكوقدفيها")14،وبراعتهمعرفتهعلىدالّة،بارعةواشعاررسائلالكيمياء

كانتجيلمناتهبحخة،والصنائعالعلوممعرفةمنخالدتمكنفيخلدون

البروفيسورمثلالمحدثينالباحثينبعضشكّككما،()°أقربإليهالبداوة

)6(.
بالكيمياءيزيدبنخالدعنايةعلىيدذماالقديمةالنصوصوليرو

الكتبوتأليفبالكيمياء،الواسععلمهيعنيلاذلككانوإنلها،وممارسته

بنمحمد"قدم:قال،المدائنيرواهماذلكيعززومضافيها)7(،الكبيرةالعلمية

فقالخالد،امرأةآمنةعمّتهعلىفدخلغازيأ،الشامالعاصبنسعيدبنعمرو

.551/الأريبإرشاد:ياقوت،98صالفهرست:النديمابن(11

.25011/الانجليزيالأصل،الإسلاميةالموسوعةفي،خانهكتاب:مادة:كرنكو(2)

.4165/إرشاد:ياقوت،5171/عساكرابن،4012/التهذيبتهذيب:حجرابن)3(

.99صالأمم.طبقات41(

.779-1/789المقدمة)5(

.46صالعربيةالكتبدور:العشيوسفعنيزيد،بنخالدالكيميائي61(

354.صالفهرست:النديمابن،-q1صالأوائل:العسكري)7(
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محمد:فقال،المدينةعلىعندناالمقاماخصارإلاالحجازمنأحديقدملمخالد:

فنكحواالأؤلط(مروانإيعنيالنواضح)1(،علىالمدينةقدمواوقديمنعهموما

لاماوطلب،الكتبوقراءة،الحديثلطلبوفرغوك،ملككوسلبوك،أمك

الكيمياء1()2(.يعني،عليهيُقدر

لهليترجموا،العلومتراجمةببعضاستعانقديزيدبنخالدأنّشكولا

لخالدد!نقلالذيالقديماصطفانالرَاجمةهؤلاءمنويذكرالكيمياء")3(،فيكتباَ،

أؤلبالكيمياءخالداهتماموكانوغيرها")4(،الصنعةكتبمعاويةبنيزيدابن

ب!حضارأمر،الصنعةخالدببالخطر"وعندما:قيل،العلوملترجمةمحاولة

بالعربية،تفضَحَوقدمصر،مدينةينزلطكانمقناليونانيبنفلاسفةمنجماعة

أؤلوهذا،العربيإلىوالقبطياليونانياللسانمنالصنعةفيالكتببنمَلوأمرهم

(.لغة")ْإلىلغةمنالإسلامفيكاننقل

والكتبيزيد،بنلخالدترجمتالتيالكتبهذهأنّإلىكلّههذامنونخرج

والشعروالحديثالتفسيركتبوهي،والدينيةالعربيةالعلوممنبهايعنيكانالتي

معاوية،جذهعنورثهاالتيوالكتب،والنقليةالعقليةالكتبهذهكلوالأخبار،

اؤلوهي(،الحكمة)بيتباسمبهانؤَهالتييزيدبنخالدلخزانةالنواةكانت

)6(.الإسلامفيعامةكتبخزانة

فيإلاّ،الحكمةخزانةاو،الحكمةلبيتذكراًنجدلايزيدبنخالدوبعد

بل.ل!ا:ضحاالنو(1)

.65ب/4الأشراتأنسابةالبلاذري،1686/الأغاني:الأصفهاني21(

354.صالفهر!ست)3(

.244الفهر!ست:النديمابن)4(

شرحفيالمسجمالنيث=العجملأميةثرح:الصفدي242،صالفهرستةالنديمابن()5

.1524/الأعثىصبح:القلقثشدي،146/العجملأمية

.25011/السابق:كرنكو)6(
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خازنألمكتبتهأنيُذكَرحيثم(،هـ/69714أتعبدالملكبنالوليدزمن

الحديثوعندبأالمصاحفي(،سعدلُقبَفقدمحدّد،لمَبمنهماولكلوناسخاً،

عباسابنتلميذ(المصاحفصاحبسعدمرلى)زيادقيل:،مولاهعن

الكتبخازنوهو،الهياجأبيبنخالدَالنديمابنويذكرم(،هـ/68687)ت

بنخالدالحظبحسنويوصف،الأوّلالصدرفيالمصاحفكتبمن"أوّل:بقوله

والشعرالمصاحفلكتْبنصبهسعدوكان،بخطهمصحفاًرأيت،الهياجأبي

،وخازنناسخالوليدمكتبةفيكانائههؤاومعنى.(")1الملكعبدلنللوليدوالأخبار

الكريم،القرآنإلىأؤلاَتنصرفمصاحفوكلمة،مجلدةوكتبمصاحفوهناك

الفرض!ذاويعزز،الكريمالقراَنغيرمنالمجلدةللكتبأيضاَتنصرفأنيمنعولا

جملةمن9:يقولالوليد،مكتبةإلىضفَتْالتيالكتبعنعبدالبرابنذكرهما

ومصحف،التوراةمنكقها،محلاةمصحفاًوعشروناثنانالأندل!فيماوجد

فحُمِلَ،عجيبةوطلسماتدوابوالوالأشجارالأحجارمنافعنيهبفضةمحلىآخر

وأصباغالصنعةعملفيهمصحفالمصاحففيوكانالوليد،إلىذلك

البوافبت")2(.

عنيذكرماإلآ،والمكتباتالكتبلخزائنواضحاًذكرأذلكبعدنجدولا

حُمِلَتوفاتهفبعدم(،742اهـ/2)تهعبدالملكبنيزيدبنالثانيالوليدمكت!بة

فيتضتمالتيالدفاتروهي،عديدةدوابعلىمكتبتهتحتويهاكانتالتيالدفاتر

المكتباتأنيتبئنهذاومن)3(،الزهريشهابابنورواياتأحاديثمعظمها

،والنجوموالتاريخوالأخباروالشعرالحديثفيكتبعلىتحتويكانتالأموية

بعضوكان،ونُسًاخامناءفيهاوكان،الفلسفيةالكتبوبعضوالكيمياء،والطب

.1466/الظنونكشف:خليفةحاجي،6صالفهرست()1

34.صوالأممالقصد:عبدالبرابن)2(

علم:ناليو،2136/الطقات:سعدابن503،،1170245صالفهر!ست:النديمابن)3(

.51صالسابق:العشيوسف،1243صالفلك
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تولى،السريانيماسرجويهأنذلكمن،الطبفيكتبأترجمواقدالمترجمين

منفاضل)1(كناشوهو9عبدالعزيزبنلعمرالطبفي(القى)أهْرُنكتابترجمة

")2(.القديمةالكنانيشأفضل

كنثى.:الوسيطالمعجم.لواردوائدلفواافيهاتفئد،لدفتركاتجعللأوراقا:لكُثاشةوالكناشا(1)

ابن324،صالحكماهتاريخ:القفطي157،صالأممطبقات:الأندل!يدصاع)2(

.29!م!الدولمختصرتاريخ:العبري
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أالعباسر/ألعصرفي

المنصور:زمن-أ

العلومإلىبالإضافة،النجومبعلموولعهميلهالمنصورعنعُرِفَلقد

بعلمكَلِفأ،الفقهفيبراعتهمعالمنصور"كان:الأندلسيصاعديقول،الأخرى

فيكتبألهيترجمواأنالمترجمينكقَفوقد"أا(.النجومعلموخاصة،الفلسفة

إلىحضرالذيجبرائيلبنجرجسالطبيبكلَّففقد،والفلكوالفلسفةالطب

765أ48سنةجنديسابورمنبغداد /teeالمنصوركانفقد،علاجهعلىللإشرافم

كتبأفنقل،طبئةكتبألهيترجمأنوكقفه،يديهعلىالشفاءووجدفعالجهممعودأ،

بعضلهترجمالذيالبطريقابنفعلوكذلك)2(،العربيةإلىاليونانكتبمنطبية

كتبفقد،العلومكتباحتيازعلىالمنصورحرصولشذة)3(،القديمةالمؤلفات

)إقليدس(بكتابإليهفبعثلترجمتها،العلومبكتبإليهيبعثأنالرومملكإلى

الفارسيةاللغاتمنكتبللمنصورترجمتوقد)4(،الطبيعياتكتبوبعض

هند(،)السندوكتاب(،ودمنة)كليلةكتابمنها،والسريانيةواليونانيةوالفهلوية

وكتاب،لبطليموس)المجسطي(كتابلهوترجم،المنطقياتفيأرسطووكتب

.(وغيرها)ْ()إقلبدسوكتاب،)الأرثماطيقي!

.126/الظنونكشف:خليفةحاجي،99صالأممطبقات:الأندلسيصاعد(11

iالأطباءطبقات:أصيبعةأبيابن21( 23 / i،413صالدولمختصرتاريخ:البريابن،

.09ص3422:أياصوفيامخطوطة،الأبصارمسالك؟العمري،424صالنديمابن

(r)1/302أصيبعةأبيابن،244صالنديمابن.

(U104المقد!ة:خلدونابن.

الأندلىصاعد،156صالخلفاءتاريخ:السيوطي،8192/الذصبمروج:المسعودي)5(

-CVV.صالقفطي،152ص YV.

3،الحكمةبيت
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الأخباروروايةوالحديثالفقهمن،العربيةبالعلومالمنصورعنايةوكانت

ابنمحمدأمرأنّهذلكمن،المترجمةالطبيعيةبالعلومعنايتهعنتقلّلا،والتاريخ

حتّىآدممنذ،المهديلابنهالتاريخفيكتاباَيؤلفأنم!اهـ/768اه)تإسحاق

امرطويلأ،المنصوروجدهفلمّا،الكتابإسحاقابنفألفالمنصور،زمن

عبدالجبارالفوكذلكالمنصورأا(،مكتبةفيالأصليالكتابوأودع،باختصاره

بامرالضبيالمفضلوصنفإ2(،الحروبآدابفيكتابأللمنصورعديابن

هذهكل،(r)المهديبهايؤذبقصائدكانالذي)المفضليات(،كتابالمنصور

دارأوالحكمةبيتإلىثتممنآلتالتيالمنصورمكتبةحوتهاوغيرها،الكتب

الحكمة.

الرشيد:زمن-ب

هارونالخليفةإلىالمهديزمنإليهاأُضيفوماالمنصورمكتبةوانتقلت

منكبيرةدفعةجاءتهاإذالرشيد،زمنالحكمةبيتخزانةأُثريتوقدالرشيد،

أبيابنيقول،م508أهـ/09سنةأخرىبيزنطيةوأقاليمهِرْقَلَةإ4(فتحبعدالكتب

،الرومبلادوسائروعموريةبأنقرةوُجِدمماالحكمةبيتإلى"وجلب:أصيبعة

العسكريةالحملاتشنعلىدأبقدالرشيدوكان(،")ْالمسلمونسباهاحين

جلبالرشيدغزواتأهدافجملةمنوكان،متتابعةسنواتفيالرومبلادعلى

اسمهذهغزواتهعلىيطلقوكانلترجمتها،بغدادإلىاليونانيةالكتبنفائس

شوكةخضدإلىيسعىالرشيدوكان،الصبفوقتفيتشنكانتلأنّها،الصوائف

اقتناءعلىحريصأكانآخرجانبومن،مملكتهلحمايةقودهمعلىوالقضاءالروم

.1221/بغدادتاريخ؟الغداديالخطيب(1)

.431صالنديمابن)2(

.67صالألباءنزهة:الأنباري)3(

الرشيدوكان،نوحبنسامبناليفزبنالرومبنتبهرقلةسمبت،الرومببلادمدينة:هرقلة)4(

هوقلة.:ياقوت.شديدينوحربحصاربعدبنفسهكزاها

.05صالأندليصاعد385،صالقفطي،)ء7ا/الأطباءطبقات5()
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غزافقد،ذلكإلىوماوالهندسةوالفلسفةوالفلكالطبعلومفياليونانيةالكتب

هذهفيالرشيدحليفالنصروكان،وأنقرةكعموريةالعلومبكتبالعامرةالمدن

الكتبيحتازأنالصلحشروطمنالمغلوبةالمدنعلىيشترطوكان،الغزوات

علىمنهمفحصل،الشروطلهذهمعارضتهميبدونالرومانيكنولم،يريدهاالتي

أنقرةمنغنمهاالتيالكتبهذهبترجمةالرشيدعهدوقد،نفيسةكثيرةكتب

كمايوحناوكان،عصرهفيالثقَلةشيئوكان،ماسويهبنيوحناإلىوعمورية

الكتبترجمةالرشيدقلدهسريانيأ،المذهبإمسيحي:أصيبعةأبيابنيقول

،المسلمونسباهاحينالروميةالبلادوسائروعموريةبأنقرةوجدمضاالقديمة

ماسويهبنيوحناإلىأوكلحينالرشيدوكان")1(.الترجمةعلىأميناَووضعه

وقد)2(،يديهبينيكتبونحُذاقاَكُتَابألهرتبَ،الروميةالكتبهذهترجمةمهمة

بالمراصدالترجمةحركةفيهاقترنتوقدمتميّز،خاصمكانالحكمةلبيتصار

وكُئابونُحئاخمترجمونلهاونُظِّمَفيه،حفظتالتيالكتبوبخزانة،الفلكية

عِلآَنالشاعروالبرامكةللرشديكتبكانالذينالنساخجملةمنوكان،مهرة

الرشيدزمنالحكمةبيتفيخدمواالذينالنقلةإلىويضافالشعوبي)3(،

)أصولإقليدسكتابنقلالذيمطر،بنيوسفبنالحجاجبعدهوالمأمون

نسبة،بالهارونيالنقلهذاويُعرفالرشيد،هارونزمنالأولى؟مرتين(الهندسة

نمتوهكذابالمأموني)4(،النقلهذاوعرفالمأمونزمنوالثانيةالرشيد،لهارون

بثؤونهاالقيامأوكلالذيالرش!د،عهدفيالحكمةبيتخزانةوازدهرت

منالأصيلفارسيوهو،نوبختبنالفضلإلىلىادارتهانفائسه!علىوالإشراف

(.)ْالعربياللسانإلىالفارسياللسانمنالعلمينقلوكان،المتكقمينالعلماء

97.صالأطباهطبقاتفيالأنباءعيون:أصيبعةأبيابن11(

038.صالقفطي)2(

.501صالنديمابن(3)

اهـ.348مصرالت!جاريةالمكتبةط371صالفهرست:النديمابن)4(

(o)255صالحكماءناريخ:القفطي.
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يشجعكانبل،وحسبوالمترجمينالترجمةيشجعالرشيدهارونيكنولم

ويشاركالعلممجالسيحضروكان،والعربيةالثريعةعلماءوخاصةكافةالعلماء

والعطايا،الهباتعليهمويغدقالعلماءهؤلاءيكرموكان،محاوراتهمفيالعلماء

الأدبومقاعدالعلممجالسعمر"من:قولهالعلماءعطاءزيادةفيقراراتهومن

فيوتفقهالحديثوروىالقرآنجمع"ومنالعطاءدا،فيدينارألفيفيفاكتبوه

بام!تحانذلكوليكنالعطاء،مندينارآلافأربعهَفيفاكتبوه،واستبحرهالعلم

الكبارأ1(!الش!وخمنأيالأمر"لهذاالسابقينالرجال

والمترجمةالمؤتفةالكتبنفائسفيهوكثرتونماالحكمةبيتازدهروهكذا

والفارسية.والسريانيةاليونانيةعن

:المأمونزمن-ج

كانوقد،ورسوخهوتوشعه،الحكمةبيتازدهارزمنهوالمأمونزمنإن

ماوتحصيلالعلماء،ومجالسةالكتببقراءةاهتمّ،وأدبعلمرجلَالمأمون

منفنكلفيإماماَكانبأنهالمأمونالقدماءالمؤرّخونيصف،علوممنعندهم

الأوائل،وعلوم،والطبوالحديثوالشعر،والضحووالفلسفة،العربيةالعلوم

العلم،أمورفيويحاورهمجلساءهيناقشكانائهويروىوالأرصاد)2(،والنجوم

عندوهويومأقالهارونبنسهلأنالجاحظذكر،بالعلومصالحبصروله

عنيُرغَبوقد،فيهيرغبواأنللمسلمينينبغيلاماالعلمأصناف"من:المأمون

الشيءبعضيسمىقد:المأمونقال.الحلالبعضعنيُركَبكما،العلمبعض

لاالعلم:قلتَولو،ذكرناهالذيفوجههأردتهذاكنتفإن،بعلموليسعلمأ

يُضبَطولا،أصافُهيستقصىولا،غايتهتُبلَغولا،قعرُهيُسبَرولا،غورهيُدرك

.5691بيروتط2،326،327/الرشيدهارون؟الجومردالجبارعبد)1(

صاعد،ب1555/391،49(الوطنيةالمكتبة)مخطوطةالزمانمرآة:الجوزيابنسبط)2(

.1/26خليفةجيصالعبريابن،أ".صالأندلسي
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هَئمُكانوقدصدقا13(وقولاَعدلاَكانذلكفعلتمافإذا.قلتماعلىفالأمر،آخرُه

منها،والإفادةلترجمتهاوالعلومالفلسفةبكتبالحكمةبيتيزؤدأنالمأمون

لاجتلابالرومبلادإلىالبعثاتوإرسال،الرومامبراطورمراسلهَعلىفدأب

،الخطيرةبالهداياوأتحفهم،الرومملركالمأمون"داخلصاعد:يقول،الكتب

كتبمنحضرهمبماإليهفبعثوا،الفلاسفةكتبمنلديهمبماصلتهوسألهم

وغيرهموبطليموس،وإقليدس،وجالينوس،وأبقراط،وأرسطاطاليس،إفلاطون

كتبعلىللحصولبعثاتالرومبلادإلىالمأمونوأرسل")2(،الفلاسفةمن

بنح!نيناليونانيةيجيدونمقنالمأمونأرسلهمالذينهؤلاءمنويذكر،اليونان

العلم،بطلبمولعشابوهوبغدادإلىقدمقدكانائهحنينعنويروى،إسحاق

بلادإلىفقصد،العربيةفيضعبفأكانولكته،والسريانيةاليونانيةيتقنوكان

العربياللسانعنهوأخذحنينفلزمه،هناكأحمدبنالخليلكانحيثفارس

والتحق)3(،الفراهيديأحمدبنللخليلالعينكتابهومعهبغدادإلىوعاد،وأتقنه

اليونانياللسانمنوالنقل،الحكمةبيتفيالعملوتولىالمأمونبخدمةحنين

النادرةاليونانيةالكتبعنللبحثالرومبلادإلىالمأمونأرسلهثتم،العربيإلى

بعضوعنى،م336سنةأشستعظيمةمكشةفيهاوكانالقسطنطينيةإلىفذهب

الرغموعلىمجلد،ألفمائةبلغتمجلداتهاإنليقالحتّىبتوسيعها،الأباطرة

ذاتالكتبمندينهمعلىخوفأكتبهامنقسماَاحرقواقدالأباطرةبعضأنمن

عصرفيبالكتبزاخرةعامرةوكانتبعد،فيماجدّدتولكنها،الدينيةالصبغة

.)4(المأمون

الرومبلادأقصىإلىووصل،مراتكثيرةبلادإلىسافرقدحنينوكان

بلادإلىالمأمونبعثاتتقتصرولم.العربيةإلىنقلهاتتمكثيرةكتبعلىوحصل

-3rvt/والتبيينالبيان(1) rvr.

.126/خليفةحاجي،236صالعبريابن5014صالأندلسيصاعد)2(

.-147إ246/الأطباءطبقات:أصيبعةأبيابن)3(

.2/63الإسلامضحىةامينأحمد(4)
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الرومملكإلىوأرسلفقد،بعثةمنأكثرأرسلبل،إسحاقبنحنينعلىالروم

الحكمة،بيتصاحبوسلمان،البطريقبنويوحنامطر،بنالحجاج:فيهابعثة

منوجدوامقافاختاروا،امتناعبعدالمأمونطلبإلىالرومملكفاستجاب

واستقدمفنُقِلت)1(،،العربيةإلىبنقلهافامرهم،المأمونإلىفحملت،الكتب

هذهعلىحصولهكيفيةنباتةابنيصف،اليونانكتبخزانةقبرسمنالمأمون

خزانةيطلبإليهأرسل،قبرسجزيرةصاحبالمأمونهادن"ولفا:قال،الخزانة

فجمعأبداً،أحدعليهيظهرلابيتفيعندهممجموعةوكانت،اليونانكتب

إلىالخزانةحملفيواستشارهم،الرأيوذويبطانتهالجزيرةهذهصاحب

تعجلأنالرأي:قالفإنه،واحداَمطرناَإلآ،الموافقةبعدمأشارواكلّهم،المأمون

أفسدتها،إلآشرعيةدولةعلىالعقليةالعلومهذهدخلتفما،إليهب!نفاذها

فيكثيرةوالرواياتبها")2(،المأمونواغتبط،إليهفأرسلهاعلمائهابينوأودعت

للعلممح!باًالمامونوكانعليها،للحصولودابه،الرومملوكالمأمونمراسلة

الميلهذاالأندلسيصاعدالقاضيوصفوقد،العربيةإلىوترجمتهاكئبهواقتناء

العلماءومجالسة،العربيةإلىالإغريقعلومنقلفيورغبتهالمأمونلدىالعلمي

المأمونإلىالخلافةأفضتلما:قال،العلومهذهاكتسابعلىوحثقمومذاكرتهم

منواستخراجهمراضعهمنالعلمطلبعلىفأقبلالمنصور،جذهبهبداما"تمم

وأتحفهمالرومملوكفداخل،الفاضلةنفسهوقؤةالشريفةهقتهبفضلمعادنه

بماإليهفبعثوا،الفلاسفةكتبمنلديهمبماصلتهوسألهم،الخطيرةبالهدايا

هـاقليدسوجالينوسوأبقراطوارسطوطاليسإفلاطرنكتبمنحضرهم

إحكاموكففهمالتراجمةمهرةلهافاستجاد،الفلاسفةمنوغيرهموبطليموس

فيورغبهمقراءتهاعلىالناسحفقثتم،أمكنماغايةعلىلهفتُرجمتترجمتها،

وتنافس،عصرهفيالحكمةدولةوقامت،زمانهفيالعلمسوقفنفقتتعقمها،

واختصاصهلمنتحليهاإعطائهمنيرونكانوالما،العلومفيالنباهةأولو

.1186/أصيبعةابيابن،243صالنديمابن)1(

.146/الحجملاميةشرح:الصفدي،013صالعيونسرح:نباتةابن2()
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عندهفينالونبمذاكرتهم،ويلتذبمناظرتهمويأنسبهميخلوفكانلمتقلديها،

والطبيةالفلسفيةبالعلومحفاوتهكانتوما")1(،السنيةوالمراتبالرفيعةالمنازل

العربيةللعلوموميالاَشغوفأكانبل،وحسبعلمائهاوإكرامالدخيلةوالفلكية

والمعرفةوالأخباراللغةوأهلوالمحدثينالفقهاءيقربكانفقد،علمائهاوإكرام

وكثرتوالتأليفالترجمةحركةعصرهفيفازدهرت،ذلكإلىوماوالنسببالشعر

هذاوكل،الحكمةبيتطليعتهاوفيوالعامةالخاصةالمكتباتبهاوحفلتالكتب

الحضاريالازدهارفيالكبيرالفضللهكانالمأمونأنيؤكدالعلميالنشا!

وكانت،بترجمتهاوأمرالكتبمنكبيرةمجموعةواقتنىوالتأليفالترجمةوحركة

الحكمة.بيتذخائرمنقئمةنمْيسةذخيرة

الحكمة:بيتمقتنيات

فبالإضافة)2(،الحكمةبيتخزانةمحتوياتبعضعلىنتعزتأنويمكن

التيالكتبفإنّالمنصور،وجذهالرشيدابيهعنالمأمونورثهاالتيالكتبإلى

منوأصبحتوترجماتها،أصولهاحفظتقد،الرومبلادمنالمأموناسئقدمها

لكتبالبطريقبنيوحناترجمة:الترجماتهذهومن،الحكمةبيتمقتن!يات

إسحاقبنحنينفعلوكذلك،أبقراطلكتبترجمتهوكذلكأرسطو)3(،

.)4(
المجسطيومنها،الرياضياتفيمؤلفاتمطربنالحجاجوترجم،وعيره

)5(.-
ترجمتهاأعادثتم،لإقليدسالهندسةأصولللرشيدترجملدوكاد،س-.

.47صالأممطبقات()1

11-551صالحراقفيالقديمةالكشبخزاثن:عوادكوركيس:الحكمةبيتفيراجع)2( Y،

العربيةالكتبخزاثن:طرازيديفيليب58-88،صالعربيةالكتبدور:الدشيوسف

.15-اا..صالخافقينفي

.923صالعبريابن937،صالقفطي)3(

;f)والصفحة.السابق

.424صالنديمابن)5(
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كتابوترجم()1(،المأموني)النقلباسمالأخيرةالترجمةهذهوعُرِفت،للمأمون

الترجمةأمينالبطريقابنيوحناوترجمأثولوجياأ2(الاَخروكتابهلأرسطو،المرآة

لأن،إسحاقبنحنينوصخحه،لأرسطو(والعالم)السماءكتابالحكمةبيتفي

)3(.العربيةيجيديكنلميوحتا

كثيرةكتبأحوتالحكمةبيتخزانةفإن،المترجمةالكتبإلىوبالإضافة

يؤلفونالعلماءمنمجموعةهناككانفقدالعصر،هذافيللمأمونالِفَمما

،هارونبنسهل:مثل،الحكمةببيتوثيقةصلتهموكانت،خاصةللمأمرن

-)4(،الكبير(هند)السندكتاباختصرالذي-الخوارزميموسىبنومحمد

فقد،اليونانكتببعضوتفسير،النجومفيكتباَألَّفالذيالفَزَخانبنوعمرو

فيواختلافهمالفلاسفة)اتفاقوكتاب،لب!طليموسمقالاتالأربعتفسير:ألَف

إلىموتجهةومختصرات)رسائل:ماسويهبنيوحناوألَف(،()ْالكواكبخطوط

والأشربة،الأطعمةنيرسالةللمأمونبختيشوعبنجبرائيلوألف(،المأمون

العطور)6(.تركمِبفيومقالة

ملوكإحكايات:للمامونأثفَتْ،والتاريخيةالأدبيةالدراساتمجالوفي

هارونبنسهلوالف(،وغيرهمهودبنيملوك)تاريخالأصمعيوألف(،الفرس

فيكتابأللمأمونالفَزَاءوألف،ودمنة)كليلةكتاببهيعارضوعَفْرة(إثَعْلَةكتاب

هذابالحِيَل)7(.المسمّى(الحربيةإالفنونكتابالشعرانيالهرثميواْلف،النحو

2صالنديمابن1() 6.o

.0fnصالأنباءعيرن:اصيبعةأبيابن4،35،312صالنديمابن2()

.502/)اصيبعةأبيابن،2460025صالنديمابن)3(

.275صالقفطي،201صاياندلسيصاعد)4(

.2صالأندليصاعد،252صالقفطي،273صالنديمابن)5(

.66-67صالعىيوسف)1(

ملوكسنيتاريخ:الأصبهاني،1/912الذهب!روج:المسعودي:الكتبهذهفيينظر)7(

1281-صالألباءنزهة:الأنباري،9صالرض TV،8/277،الأريبإرشاد:ياقوت

4.31صالفهرست:النديمابن
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المنصور،وجذهالرشيدأبيهعهدفيوكانتالمأمونورثهاالتيالكتبإلىبالإضافة

من،وأصلهمبنسبهمصلةلهاالتيتلكالمأمونبهايعتزكانالتيالكتبومن

بنعبدالمطلبةبخط:وهو،المأمونخزانةفيوجدالنديمابنذكرهكتابذلك

بنفلانعلى،مكةأهلمنهاشمبنالمطلبعبدحقفيه،أدمجلدفي،هاشم

ومتى،بالحديدةكيلأفضةدرهماْلفعليهصنعاء،وزلأهلمن،الحميريفلان

النساء!)1(.خطيشبهالخطوكانقال،والملكاناللهشهد،أجابهبهادعاه

والتأليف،للترجمةومركزاَ،ادبخزانةكان(الحكمة)بيتأننجدوهكذا

جملةلهاالبيتهذاحواهاالتيالكحَبوأن،النجومورصدللاْبحاثومركزأ

كتبوهيوالاقتناء،الوراثةطريقعنوصلتالتيالقديمةالكسَب:أؤلها؟مصادر

اللغاتتلكعنترجمتالتيالكتب:وثانيها،وسريانيةوفارسيةويونانيةعربية

الخلفاء،وغيرالخلفاء،منولغيرهللمأمونألفتالتيالكتب:وثالثها،الأجنبية

من،الحكمةبيتفييعلمونكانواالذينالنسّاخنسخهاالتيالكتبورابعها:

)2(وغيرهالشعوبيالحسنبنعلاّنأمئال

والتأليف:الترجمة

ينهلون،الحكمةبيتعلىالعلماءاقبلأنورعايتهالمأمونلتشجيعوكان

يعرزماالتراثنصوصوفي،وكرمههباتهمنوينالون،ظلالهفيويؤتفون،منه

الكتبقراءةعلىالثاسإحضّالمأمونإنّ:الاْندلسيصاعديقول،ويدعمههذا

كانوالمادراستهافيالنباهةأولوفتناف!...دراستهاعلىولضخعهمالمترجمة

لا)3(.المنازلعندهفينالون،لمقلديهاواختصاصه،لمنتحليهاإحصائهمنيرون

تجدد.رضاط8صالفهرست)1(

العربيةالكتبدور:العشيوسف،11ا-ا01صالقديمةالكتبخزائن:عوادكوركيس(2)

V.6صر،

العشيوسف1/27،خليفةحاجي236،صالجريابن،001صالأندلسيصاعد)3(

A.6ص
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وأاليونانياللسانمعرفةفيبرعواالذينالعلماءمنمجموعةلمعولقد

فيالترجمةتوتواالذينوهمالعربياللسانإلىبالإضافة،الفارسيأوالسرياني

وقدالمصادر،فيكتبهموذكرذكرهميتردَد،والمأمونوالرشيدالمنصورزمن

الحكمة،بيتإلىيختلفونأويعملونكانواالذينالعلماءمنكثيرأسماءذُكِر!

المقفع،بنوعبدالله،البطريقبنيحىوالرشيدالمنصورزمنفيمنهمعرفوقد

كثرةوالرابعالثالثالقرنينفيوبعدهالمأمونزمنفيوعرف،ماسويهبنويوحنا

بنوصالحم()1(هـ/262875)تشبةبنعمر:أولئكمنالممَرجمين،من

البطريق،ابنويوحنا،حنينبنإسحافوابنه،إسحاقبنوحنين)2(،الوجيه

وابناء،الصابيقرةبنوثابت،النوبختوابنماسويهوابنمطر،بنوالحجاج

،عديبنويحى،قرةبنثابتبنوسنان،يونسبنومتى،والخوارزمي،شاكر

بنوسعيد،هارونبنوسهلوسلمالشعوبي،وعلأَن،زراعةبنعليوابو

وغيرهم.،هارون

بنحنينالحكمةبيتفياليونانيةالكتبترجمةتولىمنابرزوكان

كللهوهيّأ،العربيةإلىاليونانيةمنالنقلمراقبةالمأمونإليهأوكلفقد،إسحاق

السريانيةإلىاليونانيةمنتتئمحنينقبلالترجمةوكانت،عملهتي!رالتيالأسباب

منيتتمالنقلجعلالترجمةأمْرَحنينتولىفلفا،العربيةإلىالسريانيةمنثمّ

مثل،وفلكيةطبيةكثيرةكتبالعهدهذافينقلتوقد،مباشرةالعربيةإلىاليونانية

وسياسيةفلسفيةكتبوترجمت،وغيرهم،وبطليموسواْبوقراطجالينوسكتب

الفلاسفة.منوغيرهأرسطوكتبومنهاالعربيةإلىاليونانيةمن

عربيةكلمةوضععلىتقومإسحاقبنحنينقبلالترجمةطريقةوكانت

،المطلوبالمعنىتنقلولابالغرضتفيلاالطريقةوهذه،الأجتبيةالكلمةمقابل

الجملةالمترجمفيقرأ،المعانيحسبالنقلجعلالترجمةأمرحنينتوتىولمّا

.هصالنديمابن()1
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?i

http://www.al-maktabeh.com



غير،الفصيحةالسليمةالعرب!يةباللغةصياغتهايعيدثئم،معناهاويفهمنمَلها،المراد

المأمونرضىإسحاقبنحنيننالوقد،الجملةفيالكلماتبمواقعمتقتد

مازنةالذهبمنيعطيهوكانوالعطايا،الهباتعليهوأكدقهذا،بعملهوإعجابه

)1(.بمثلمثلاَالعربيةإلىالكتبمنينقله

الكئرِ،الذهبعلىيحصلأنوأراد،هذاالمأمونسخاءمنحنينأفادوقد

ذكرالسطور،بينباعدثم،الوزنثقيلغليظورقعلىمنقولاتهكتابةإلىفعمد

اقتنيته،منهاوكثيرأ،كثيرةكتبأالكتبهذهمن"وجدت:فقالاصيبعةأبيابنذلك

غليظ،بخطكبارحروفوهي،حنينكاتبالأزرقبخطالكوفيمولدمكتوبةوهي

المصنوعةالأوراقهذهمنيكونمابغلظمنهاورقةكلورقها،متفزقةأسطرفي

قصدوكان،البغداديالثلثمثلتقطيعفيوذلك،أربعأوورقاتثلاثيومثذ

دراهم،وزنهبهيقابلمالأجلوزنهوتكثير،الكتابحجمتعظيمبذلكحنين

منالمتطاولةالسنينهذهبقيلغلظهأنجرمولابالقصديستعملهالوردتىذلكوكان

فيأصيبعةأبيابنعهدإلىطويلاَزمناَالكتبهذهمنقسمبقيوقد(2)،الزمان

.بعدهوماالهجريالسابعالقرن

الطمعوراءهاالتيإسحاقبنحنينفعلةالقارئينبعضيستهجنقد:وأقول

الكتابكلظإنناحيةفمن،فعلتهلحنينفأباركأناأقا،الكثيروالذهبالوزنفي

ناحيةومن،يتلفولميتهزألمطويلاَزمناًيبقىأنللكتابأتاححروفهوكبروثقله

مجالسعلىإنفاقهمنخيروالعلماءالعلمعلىوالمالالذهبإنفاقفإنثانية

ماءيريقونالذينالكاذبالمديحشعراءعلىإنفاقهأووالغناء،واللهوالطرب

.وزمانآنكلفيالذليلالمنافقالكسبلأجلوجوههم

حمادةماهرمحمد:الإسلامفيالمكتباتوانظر،2/143الأطباءطبقاتةأصيبعةأبيابن1()

.7891،بيروتالرسالةمؤسسة64ص

.2016/الأطباءطبقات:أصجةأبيابن)2(
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الحكمة:بيتصاحب

إدارتها،وعنعنها،المسؤولهو،المكتبةخازنأوالحكمةبيتصاحب

الحكمةبيتعلىالإشرافتولىوقد،البيتأموروشَظيمفيها،الكتبوحفظ

سهلهوالحكمةبيتصاحبأنهعلىتذكرشخصيةوأؤلالعلماء،منمجموعة

)1(،الأصلفارسيشاعرأفصيحاَحكيماًوكانم(،083هـ/2ا)تههارونابن

لهوكانتالخاصةالمأمرنخزانةوعلىالحكمةبيتعلىيشرفكاناْنهويبدو

ولعلّه()3(،هريمابن)أوهارونبنسعيدمعهويذكر)2(،المأمونلدىكبيرةمنزلة

ب)صاحبووصفمترسلاً)4(.فصيحأبليغأهذاسعيدوكان،لسهلمعاونأكان

فييعملوكان،الحزانيسلمانأوسلم:منهم،اَخرونأشخاص(الحكمةبيت

سلموذُكِرَ(،)ْالعربيإلىالفارسيمننقولوله،هارونبنسهلمعالحكمةبيت

كانولعقه،القديمةالكتبلاختيارالرومبلادإلىذهبالذيالوفدمعهذا

اليونانيةيعرفكانهذاسلمانولعلّالرشيد)6(،زمنالحكمةبيتصاحب

كتابالرشيدوزيرالبرمكيخالدبنليحيىسْرحفقد،الفارسيةإلىبالإضافة

)8(.الفارسيةالكتببعضوترجمالمجع!طي)7(،

الحكمة:بيتفيالفلكيون

مجموعةفيهعملوقد،فلكيمرصدالمأمونزمنفيالحكمةبيتفيكان

تردالذيالفلكيالمرصدأنإلىالمحدثينالباحثينبعضويذهبالعلماءمن

.174صالفهرست(1)

.9691بيروتالثقافةدارط،152صالبيانأمراء:عليكرد2()

.013صالعيونسرح:نباتةابن)3(

نفسه.الابق)4(

.02!صالنديمابن)5(

.1/186أصيبعةأبيابن،243صالنديمابن)6(

-4Aصالقفطي)7( AV.

.012صالنديمابن)8(
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الحكمةبيتأنوالمعروفإ1(،الحكمةبيتفيكانالمصادر،فيإليهالإشنلة

فيهوعملم(،هـ/214982)سنةالشماسيةمنطقةفيبغدادفيفلكيأمربهمداأنثأ

يعملونكانواالذينالفلكئينبعضأسماءوترد)الفلكيّين()2(،منْ/المنجّمينفريق

الفضلسهلأبو:أولئكمنمنها،أقسامعنمسؤولينكانواأو،الحكمةبيتفي

كتبعلىاعتمادهوكانالرشيد،لهارونالحكمةخزانةفيكان،نوبختابن

منالمنتخلوكتابالمواليد،وكتاب،النجرميالفألكتاب:كتبهومن،الفرس

موسىبنومحمدوغيرها)3(،والمواليدوالمسائلالأخبارفيالمنجّم!ينأقاويل

عملعنمؤتفاتوله،للمأمونالحكمةخزانةإلىمنقطعأكانالذي،الخوارزمي

المنصورأيّامفيكان،أثريبناللهشاءوماالزيج)4(،وكتابالاسطرلاب

وكتاب،الحلقذاتوكتابالاسطرلابات،صنعةمنها:كتبولهوالمأمرن

ابيبنويحى)6(،المأمونفلكميأحدجعفروأبو(،وغيزهاأْ،والرياحالأمطار

الزيجكتاب:الكتبمنله،المأمونزمنفيالأرصادأصحابأحدكان،منصور

إلىورسائل،السلاممدينةاعرضساعةسدسارتفاعفيمقالةوكناب،الممتحن

استحداثقزرحينالمأمونعليهاعتمدوقدوغيرها)7(،الأرصاد،فيجماعة

كانواومقنA(العلماء)مننخبةمع،النجومحركاتلرصدالشماسيةفيمرصد

ومنشاكرإ9(،بنموسىأبناءالحكمةبيتفيمنصورأبيبنيحيىمعيعملون

النظامية:طلسأسعد1/2.2،بروكلمان2730،041صالعربتاريخ:حتيفيليب)1(

.15ص

357.،921،242،271صالقفطي،301صالأندلسيصاعد،248صالنديمابن)2(

.rrrصالفهرست)3(

.333صالفهرست(4)

.rrrصالفهرست)5(

.237صالعبريابن)6(

334.صالفهرست4،318/بغدادتاريخ:البغداديالخطب)7(

()A941صالعلماءأخبار:القفطي.

(q)264صالجريابن،441صالقفطي.
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س!بن؟المأمونزمنفيأيضاَالحكمةبيتفييعملونكانواالذينالمنخمين

كانثامنجّمأ،الماْمونيدعلىوأسلميهوديأانك،المأمونمنجماليهوديعلي

كتابالكت9منولهكقها،الأرصادعلىكانبل،الراصدينجملةفيوعمل

أ"والتفريىَ،الجمعوكتاب،الهنديالحسابوكتاب،والمتوسطاتالم!نفصلات

أحد،الحاسبالمروزيعبداللهبنوحبشوغيرها)1(،،والمقابلةالجبروكتاب

الأبعادوكتاب،المأمونيالزيجكتاب:الكتبمنلهالأرصاد،أصحاب

ألف،الأبحإبراهيمبنوالحسنوغيرها)2(،،الأسطرلابعملوكتاب،والأجرام

جعفرمعشروأبوالمواليد)3(وكتاب،المطركتابوله،للمأمونالاختياراتكتاب

كثيرةمؤتفا!لهأن()ْالقفطيوذكر)4(،كثيرةكتبالرصدفيلهالبلخيعحمدابن

نوبختبنسهلبنعبدالثهالبارزينالعلماءومن،والأزياجوالمواليدالنجومعن

بعدمشهودأعالمأإلاّيقدملاالمأمونوكان،المأمونعندالقدركبيركان،المنجّم

رؤساءإأحد:بقولهالقفطيوصفهالذيالطبريالفرخانبنوعمرالاختيار)6(،

منقطعاَفرخانابنوكانوأحكامها")17،الجومحركاتبعلموالمتحقّقينالتراجمة

بترجصةفأمره،للمأمونقدّمهالذيسهلبنالفضلإلىثتمخالد،بنيحيىإلى

زيجفلهالمروروذيخالدبنمحمدبنعمروأمّا،النجومفيالكتبمنعدد

بنسندمعللمأمونالرصدتولىوقد،عبدالملكبنخالدجدّهلزيجمختصر

هذاالجوهريوالعباس،الجوهريسعيدبنوالعباسمنصورأبيبنويحيى،علي

بمباشرةوأمرهالمأمونصحبوقد،الفلكوحسابالتسييربص!ناعةخبيراًكان

334.صالنديمابن()1

.334صالفهرست)2(

(r)334.صالفهرست

335.صالفهرس!4()

.ا-60701صالقفطي)5(

.914صالعلماءأخبار:القفطي)6(

.161،162صالعلماءأخبار:القفطي)7(
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بنأحمدأيضأالأرصادعلماءومن)1(،الشماسيةفيالعلماءمعجملةمعالرضهد

حولوكتاب،وايأفلاكالهيئةعلمإلىالمدخلكتابله،الفرغانيكثيرلنمحمد

بنمحمدالعلماءهؤلاءمعويذكر2(بابلأثلاثينتضمنكبيروهوممملنجومحركا

اَخراَونقفكير،هؤلاءوغير31(،الاختباراتفيكتابأللمأمونألفالذُممطالجهم

منيراهممنبتعسِينالمأمونفؤَضهالذيالمنجمالجوهريسعيدلاا/ينالعباسعند

دْكره،السابقسنداَسعيدبنالعباسفاختار)"(،خدمتهفيالأكفياءالمنجمين

والرسمبالهيئةالمأمونإلىوأدخلتعيينهجرىكيفسعيدبنسندويذكر

اقبيةلييُقطعأنامر،بالمأمونيصلنيأنالعباسقزر"عندما:قال،المخصوص

إلىبيوأُذخِلَ،الليلةتلكمنذلكجميعمنففُرغ،مذهبةمنطقةليويُرتاد

سكنأنهذاومعنى(،ورزقاَإ)ْأنزالاًليوأجرى،بملازمئهوأمرني،المأمون

يكونحتى،بدهيأمروهذا،الحكمةبيتفيكان،وكسوتهموطعامهمالمنجمين

تدذأخرىقرائنوهناك،مورتهمإلىاحتاجمتىيدعوهمالخليفةبإمرةهؤلاء

حينالمأمونأنذلكمنللعلماء،الخلفاءمنوغيرهالمامونيُهئئُهكانماعلى

اصولبهيجمعمايؤلفإأنمإ:هـ/257822)تزيادبنيحىالفرّاءأمر

بهووكلالدار،حُجَرمنحجرةفييُفْرَدأنوأمر،العربمنسمعوماالنحو

إلىنفسهتتشوفولا،قلبهيتعققلاحتّى،إليهيحتاجبمايقمنوخدمأجواري

وألزمهالوراقينلهوصَثرَ،الصلاةبأوقاتيؤذنونهكانواإنهمحتىشيء،

للترجمة،امينأإسحاقبنحُنَيْنعُئنَالمتوكلزمنوفي")6(،الأمناءوالمنفقين

فينشأمنذحنينيسكنلمالتي،دورهمندورئلاث"بإصلاح:المتوكلفأمر

.41-8419صالعلماءأخبار:القفطي(1)

.65صالحلماءاخبار:القفطي(2)

.186صالعلماءأخبار:القفطي)3(

.114صالمكافأةكتاب:يوسفبنأحمد)4(

.141صنفسهالسابق)5(

.14015/بغدادتاريخ:البندادي)6(
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إليه9ثاماسائرإليهاوحملمثلها،صناعتهأهلمنلأحدرأىولامثلها،
محتاجأ")1(.

الحكمة:بيتأهداف

ونشطتا!!وكثر،مهامهتوشعتانبعد،الحكمةبيتصاروقد

للمناظرات"وفلكيأ،ومرصداَ،كتبوخزانةعلمياَ،مجمعأصار،أعماله

وإنماواحد،شاأنعلىتقتصرلاالحكمةبيتمهمةأناتّضحوقد،والمجادلات

111:منها،كثيرةبمهامتتكقل

منفريقوإقامةأموضوعهافيوال!أليفوشرحهاوترجمتهاالكتبجمع

عنيجيبون،الخليفةمنقريبأليكونوا،الحكمةبيتفيدالْمةإقامةالمنجمين

.النجومتقولوماالتنتؤفيتساؤلاته

التيوالمجادلاتالمناظراتمجالسوعقدالعلماء،اجتماعإلىبالإضافة

.القرآنبخلقالقولقضيةذلكومن،العصرذلكفينشأت

المناظراتعلىتقومالتيالمجال!تلكيحضرالمأمونالخليفةكانوربّما

هـ952س!نة"وفي:قال،برديتغريابنذكرهماذلكدلائلومن،والمجادلات

فيماينظروصار،بحضرتهبالمناظرةوأمرهم،الكلامأهلالمأمونقزَبم()824

وهؤلاء،الأشرسبنوثمامة،المريسيغياثبنبشروجالسه،العقلعليهيدذ

الحكمة،بيتفيتكنلمإنالعلميةالمناظراتهذهتكونوأين")2(،الجلوس

ومجتمعهم.العلماءموئل

أنواعفيهاعلميةأكاديميةالمأمونزمنفيصارالحكمةبيتأنهذاومعنى

الفلكيةباهتماماتهمالمعروفينشاكرأولادأنيذكرماذلكمن،والفنونالعلوم

منهامتنؤعةكثيرةأقسامالبيتهذاوفي،الحكمةبيتفييعملونكانواوالرياضية

.1/691أصيبعةأبيابن)1(

.2187/الزاهرةالنجوم2()
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محيطألعلماسقيسوااستطاضسلالاالعلمىكر،ف!قدأواألر"لملكىللَة1كنأالىلهاااللت!جمة مواصعوهساد،والمرياليه،دوالهمديه،وا،لمارسمِه،ظيهلليو.السام

وكانسنجار،صحراءفيالنهارنصفدائرةقياسطريقعن،///وذلكالارض

لهاأا(.الحقيقيالطولمنقريبألقمتقديرهم

بيت/لحكمة:نفقات

للعلوممركزهيالتيالحكمةبيتلمصروفاتواضحذكرلْقفا!ْ/علىلم

الدارهذهفييقيمونالعلماءبعضوكان،الفلكيةوالمراصدوالتأليفوالترجمة

طعاممنالمرءيحتاجهماكلوفيها،والنوموالراحةللعملأماكنلهموتخضص

الكتابوزنإسحاقبنحنينيعطيكانالمأمونأنبنامزَوقد،ورواتبوشراب

،وخدمومجلدوننشَاخ،العلماءهؤلاءبالإضافةهناكوكانذهباً،يترجمهالذي

المأمونزمنفيالوزراءكخزائنالأخرىالخزائنمصروفاتمننستنتجأنونستطيع

والحسن،وأحمدمحمدشاكربني"أن:يذكرأُصيبعةأبيابنأنفنجد،بعدهأو

بنوثابتالحسنبنوحُبيشإسحاقبنحنينمنهمالنقلةمنجماعةيرزقونكانوا

محمدالوزيروكان")2(،والملازمةللنقلدينارخمسمائةنحوالشهرفيوغيرهمقرة

دينار)كا(،ألفيحواليوالنساخللنقلةيعطيالواثقزمنفيالزياتعبدالملكابن

كببرةمبالغالحكمةبيتفيوالنساخالنقلةرواتبتكونأنبذفلأهذاعلىوقياسأ

ذلك.إلىوماالمقيمينوإعاشةوالحبرالورقمصروفاتإلىبالإضافةجداً،

عامة:ونظرةخلاصة

ومعطياته:الحكمةبيتسماتأبرزفييقالماوخلاصة

.65صالإسلامفيالمكتبات:حمادةماهرمحمد)1(

.!243/الأطباءطبقات(2)

.2176/الأطباءطبقات3(;
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العب!1يإسحاقبنوحنين،النسابةالوراقوعِلآن،نوبختبنسهل

بخهيشوعبنجبرائيلبنوبختيشوع،الحكمةبيترئيسم(هـ/873)ت.26

23)تالزياتعبدالملكبنومحمدبنانبنوسلمون،(م087هـ/256)ت em/م841هـ،)

،البلاذرييحيىبنوأحمد،المترجمالسريانيالنصرانيعبداللهبنوإبراهيم

هـ(،3ق)منتصفالمنجميحىبنوعلي،إبراهيمبنالحسنأبيبنوإسحاق

بنوأحمد،شاكربنموسىبنوعلي،الحسنبنوحبيش،الفرخانبنعمرحفصوأبو

الفلكي،الصلتبنوإبراهيمشاكر،بنموسىبنوالحسينشاكر،بنموسى

م(،019هـ/892)تإسحاقبنحنينبنوإسحاق،إسحاقبنحنينبنوداود

م(،866هـ/252)تالكنديإسحاقبنيعقوبيوسفوأبو،إسرافيونبنولوقا

وأبوم(،509هـ/288)تلوقابنوقسطا،البغداديالسرخسيالطيببنوأحمد

32)تيون!بنومتى،(م239هـ/31)تاالرازيزكريابنمحمدبكر A/م939هـ)،

الفارابيطرخانبنمحمدبنمحمدنصروأبوم(،349هـ/33ا)تثابتبنوسنان

صاحبالنديموابنم(،649هـ/364)تعديبنويحىم(،059هـ/933)ت

سليمانوأبو،(م7051هـ/893)تزرعةبنوعيسى،(م599هـ/38)تهالفهرست

هـام(،95هـ/04ه)تالتوحيديحيانوأبوام(،0هـ/99358)تالمنطقي

البغداديالطيببنعبداللهالفرجوأبوام(،هـ/942370)تمسكويهوابن

بنوالحسنام(،هـ/45580.)تالمعريالعلاءوأبوام(،340هـ/43ه)ت

بنعبدالحميدالمعتزليالحديدأبيوابنام(،161هـ/557)تالمتطبببطلان

كانواالذينالعلمطلبةمنمئاتإلىبالإضافةام(،هـ/656257)تالنَههبة

الحكمة.بيتثمارمنويجتنونينهلون

الحكمة:بيتنهاية

ومجيءالمأمونوفاةبعديختفيويكاد،يتضاءلالحكمةبيتاسمبدأ

باسمإلآالحكمةبيتيذكريعدولمسامراء،إلىالخلافةمركزوانتقال،المعتصم

ضوؤه،وخبا،العلميةصفتهذهبتفقد،المأمونمكتبةأو،المأمونكتبخزانة
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بعدالخلفاءعنايةوكانت،والمنجمينوالمترجمينبالعلماءيحفلكانأنبعد

ورعايتهمبالعلماءالمتوكلعنايةمنكانماإلآوتفاوتتانحطتقدالمأمون

اهتماملهميكنلمالخلفاءبقيةولكن،الحكمةلبيتوالأموالالهباتورصد

الجندوسيطرةالدولةأحوالوتدهورالسياسةشغلتهمفقد،القليلةالقلةإلآبالعلم

المكتبة،أوالخزانةهذهوحتى،خزانةإلآالحكمةبيتمنيذكريعدولم،التركي

()1(.الميلادي)العاشرالهجريالرابعالقرنبعدالتراثمصادرفيذكرلهايعدلم

عنحديثهعند)2(الرابعالقرنفيالنديمابنعنديردالحكمةبيتذكرآخرولعل

حميرإن:يقولوناليمنأهلمثايخسمعأنهالثقة"زعم:يقول،الحميريالقلم

منجزءأأناورأيتوتاء،وباءألفأشكالخلافعلىبالمسندتكتبكانت

اللهأكرمه،عبدالثهالمأمونالمؤمنينأميربنسخهأمر"ما:ترجمتهالمأمونخزائن

فيكانماعلىمثالهفأئبت،الحميريالقلمجملتهفيوكانالزاجم،من

مستمرأبقيوإن،المأمونبعدتوهجهانطفأقدالحكمةبيتأنويبدو")3(،النسخة

نهايتهكانتثمّ،كتبكخزانةوبقي،عنايةدونولكن،العباسيينالخلفاءعهودفي

الكتبوحرقالمغولغزوعندالعراقفيالأخرىالإسلاميةالكتبخزائنمع

الكتبخزائنمصيرعنكلامهعندالقلقشنديقولمنذلكويتضحأوتغريقها

،اهتماممزيدالقديمفيوالملوكللخلفاءكان"فقد:يقول،الإسلامفيالشهيرة

الخزائنعلىوحصلوا،الضخمالعددعلىمنهاحصلواحتّىاعتناء،وكمال

خزانةإحداها؟خزائنثلاثالإسلامفيالكتبخزائنأعظمإنّويقال،الجليلة

نفاسةَ،عليهيقومولا،كثرةيُحصىلاماالكتبمنفيهافكان،العباسيينالخلفاء

آخرالمستعصمَهولاكوملكُهموقتلَبغداد،التتردهصتأنإلىذلكعلىتزلولم

0/1.193البغداديالخطيب،5،91صالنديمابن(1)

مى.377سنةكتابهالنديمابنألف)2(

.8صرالفهرست)3(

or
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وعمْيتمعالمها،وذهبت،ذهبفيماالكتبخزانةفذهبتببغداد،خلفائهم

.1()1(آثارها

العباسيينعهودطيلةالعلميةالحياةملأالذيالحكمةبيتنورخباوهكذا

للحضارةزاهيأمناراَالحكمةبيتوكان،المأمونوفاةبعدوحتىالمنصورمنذ

أقطارمنكثيروفي،الزمانأسماعفييترذدصداهازالماالتيوالإسلاميةالعربية

.لأرضا

.1466/الأعىصبح(1)

of
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ألثانيألقسم

ألمالمةببي!صالهممِّيَ

ألؤكريألالتبكزأئرلمصرلم
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ألمالمةببي!صاسُمّيَ

ألؤكريألالتبكزأئرلمصرلم

واقتداءَتاثراً،الحكمةخزانةأو،الحكمةببيتسقيتأخرىخزائنوهناك

الخزائن:هذهمن،غرارهوعلىتشبههخزائنفنشأتبغدادفيالحكمةببيت

المنجممنصورأبيبنيحيىبنلعليالحكمةخزانة-أ

وكان،للمأمونالحكمةبيتفييعملم(هـ/27888ه)تالمنجمابنكان

بنإسحاقعنالغناءوصنعةالأدبأخذوالأشعار،للأخبارراويةشاعراَ،أديبأ

والفلسفة،الحكمةبكتبمهتمأ،الكتبمحبيمنوكان،الموصليإبراهيم

وحظي،ندمائهخاصةمنوكان،المتوكلجعفرالخليفةونادم،خاصةاليونانية

إلىمالقدهذاالمنجمابنوكانالمعتمد)1(،أيامإلىبعدهمنالخلفاءولدىلديه

ذكررسالةإسحاقبنحنينلهوألف)2(،كثيرةكتبأمنهللمأمونفنقل،الطب

)عددكتابكذلكلهوترجم،العربيةإلىالمترجمةجالينوسفيهامؤلفات

()3(.المقاييس

منها،ينهلون،للعلماءأبوابهاوفتحهتأهامكتبةالمنجميحىبنلعليوكان

ويصف،المأمونحكمةببيتشبيهة،جراياتعليهموتجريفيها،يقيمونوقد

نواحيمنبكَرْكَر"كان:يقولأنشأها،وكيف،هذهالمنجمابنخزانةياقوت

.ا-1221122/البغداديالخطيب()1

.1502/أصيبعةأبيابن)2(

(r)صالقفطيerr.
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عظيمةكتبخزانةفيه،جليلوقصرالمنجميحيىبنلعلينفيسةضيعةالقُفْص

ويتعقمونفيها،فيقيمونبلد،كلمنالناسيقصدها(،الحكمة)خزانةيسمها

والنفقة،عليهممشتملةوالعناية،لهمذلكفيمبذولةوالكتب،العلمصنوفمنها

الحج،يريدخراسانمنالمنجممعشرأبوفقدم،يحيىبنعليمالمنذلكفي

ورآها،فمضى،الخزانةلهفوصفت،النجوممنشيءكبيريحسنلاذاكإذوهو

حتىفيهوأعرق،النجومعلموتعلم،الحجعنوأضرببها،فأقامأمرها،فهاله

أيضاَ")1(.والإسلاموبالدينبالحجعهدهآخرذلكوكان،ألحد

:خاقانبنللفتحالحكمةخزانة-ب

أبناءمنم(هـ/247861)تغرطوجبنأحمدبنخاقانبنالفتحكان

فلمالكتاببحبأولع،الأدبحسنفطناَذكياَوكان،فارسيأصلمنالملوك

أخرج،لحاجةالقيامأرادفإذا،المتوكلمجالسةيحضركانإنهليقالحتى،يفارقه

حتىذلكويفعل،إليهعودهإلىالمتوكلمجلسفيوقرأه،خُقهأوكُفمنكتابأ

لم"ثلاثة:هقانأبوقال،والقراءةبالكتببالشغفثلاثةشُهِروقدالخلاء)2(،في

والجاحظ،،خاقانبنالفتح؟والعلومالكتبمنإليهمأحتسمعتولاقَطأرَ

1()3(.القاضيإسحاقبنوإسماعيل

وكانأخاَ،اتخذهوقد،المتوكللدىالمنزلةكبيرخاقانبنالفتحكان

عنه،يُنيبأنعلىالشامإمارةلهوجعلاستوزره،وأهلهولدهسائرعلىيقدمه

)4(.بالسيوفقتلاَالمتوكلمعالفتحوقُتل

،الأعرابفصحاءدارهويحضرالعلماء،يجالسخاقانبنالفتحوكان

.5/764يبلأرادرشاإ:قوتيا(1)

.166صالنديمابن)2(

(r)91314-.صالعلمتقييد:البغداديالخطبب3،صالقفطي،1675/إرشاد:ياقوت،

.1491/المرتضىالريف

.116صالنديمابن)4(
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بنمحمدلهألف،عليهموينفقالمؤلفينيشجَعوكان،والبصرةالكوفةوعلماء

ورقةمئتاجزءكلجزءاَ،أربعيننحوفي(،والأيامالكبير)القبائلكتابحبيب

الكتابإن:وقيل()2(،الملوكأخلاقفي)التاجكتابالجاحظلهوألفوأكثر)1(،

محمدلهوألَف()3(،الخلافةجندوعامةالترك)مناقبوكتاب،للجاحظمنسوب

()4(.الملوكأخبار""أو)أخلاقكتاب()التغلبيالثعلبيحارثابن

يحيىبنعليئَالفتحُكفَففقد(،الحكمةب)خزانةالمعروفةخزانتهأما

إليهانقلحكمة"خزانة:يحيىبنعليلهفعمل،قيمةخزانةلهيجمعأنالمنجم

وهي(قط")ْحكمةخزانةعليهاشتملتمقاأكثرالفتحاستكتبهومقا،كتبهمن

1()6(.وحسناًكثرةمنهاأعظميُرَ"لم:خزانة

الحكمةاادارأو:الفاطميةالعلمدار-ج

لقدام(،هـ/405)592سنة،اللهبأمرالحاكمبأمرالقاهرةفيأُنشِئت

ويذكر()7(،العلمر))Lفسقيتاسمهاغُيِّرثم(الحكمةب)دارأولأالدارسقيت

المقريزييذكرهافحينأيضأ،العلمداروهي،الحكمةدارفهياسمهاالمؤزخون

المقريزييسقيهاآخرموضعوفي")8(،الحكمةدارهيالتيالعلمدار"ذكر:يقول

ودخلالكتبإليهاوحملالقاهرةفيالحكمةدار"وفتحت:يقول،الحكمةدار

.701،116،148صالنديمابن(1)

.ام149شةمصرفيزكيأحمدنثره)2(

(r)اهـ.324مصرفيالجاحظرسائلمجموعةضمننُشر

.181صالعراقفيالقديمةالكتبخزالْن:عوادكوركي!)4(

إحسانط3/374يحصبنعليترجمةفيوفيات:خلكانابنr،14صالنديمابن)5(

.5/8002عباسإحسانطوفي،16945/إرشاد:ياقوت،عباس

.2123/الوفياتفوا!:شاكرابن،161صالنديمابن،6171/إرشاد:ياقوت)6(

.1186/الإسلامدول:الذهبي)7(

.2338/الخطط:المقريزي)8(
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للحاكممتمتزتانخزانتانولعقهما")1(،الركابيةعلىالطلبواشتذ،الناسإليها

وعصفت،أحداثالداربهذهمزتفقدأمرمنيكنومهماأدمجتا،وقد،اللهبأمر

عامبعدتحؤلتثمّ،السنةأهلمذهبعلىإنشائهاأوَلفيكانتفقد،الأهواءبها

عامأُغلقتثثم،السنةأهلضذالإسماعيليةللدعوةمركزألتكونام052هـ/041

عامفتحهاأعيدثمّ،الدينيالدولةلمذهبمناهضاتجاهلنشوءامهـ/513911

517123 e eصلاحدخولعندثتموحدها،الإسماعيليةالدعوةفيهالتسود،ام

.ام171هـ/567سنةهذهالعلمدارنهايةكانت،القاهرةإلىالأيوبيالدين

سنةاللهبأمرالحاكموجاءالمالكىِ،المذهبعلىمصرأهلكان

أمروقد)2(،الشاذةبالأهواءممزوجةطائفيةبعقليةسلطتهليفرضم859هـ/375

مسرور)3(،خانخلفالغربيالقصربجوارالدارهذهبباءاللهبأمرالحاكمالخليفة

واحتفظالدار،هذهلبناءاهتمامهالحاكموأولى،التتانينبابعلىمنفذفيهوفتِح

(،وممزاتها)ْأبوابهاجميععلىستائروعُقَقَتوزُخْرِفَتْوفُرِشَتْخاص)4(،ببناء

أعظممنتعتبرالتي،الخاصةالخليفةخزانةمنكتبهانُقلتمكتبةفيهاوأُقيمت

العلومجميعمننفيسةكثيرةكتبوفيها)6(،الإسلامفيالمشهورةالخزائن

منكثيرةكتبونقلت،الخطّاطينلأمهرمنسوبةبخطوطوبعضهاوالاَداب)7(،

إلىالمكتبةوقُ!متالدار،هذهإلىالخاصةوالخزائنالفاطميةالقصورخزائن

للمنجّمين،اَخروقسم،الكريمالقرآنلقزاءآخروقسمللفقهاء،قسم:أقسام

العلمدارفُتِحَتوقدوهكذا،للأطباء،واَخر،واللغةالنحولأصحابوقسم

3/924.الخطط)1(

.238-2923/الإسلاميةالموسوعة)2(

(r)3.366/الأعثىصبح:القلقشندي

.1/458الخطط:المقريزي،206صوالقضاةالولاة:الك!ندي(4)

.1/458المقريزي،206صالكندي()5

.1466/الأعشىصبح:القلقشندي(6)

.1/584الخطط:المقريزي)7(
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البحثوسائلتوافرتبحيثفيهاالعملويُتمَر،الطبقاتجميعمنللناسأبوابها

ملتقىالدارهذهصارتوقد،والأقلاموالحبربالوردتىفزُؤَدوا،العلملطلاب

وكانتوالأطباء،،واللغويينوالنحويينوالفلكيينوالفقهاءالقزاءمنالعلماء

داعيأنذلكمن،المحاضراتفيهاتلقىماوكثيرأ،العلموطلابللعلماءمجمعاَ

محاضراتهألقىعمرانأبيبنموسىبناللههبةنصرأبوالدينفيالمؤيدالدعاة

المحاضراتمنمجموعةوهيالمؤيدةالمجالسباسمكتابفيجمعتالتي

وسياسيةوأدبيةدينيةإسماعيليةموضوعاتعلىتشتمك،مجلسثمانمائةمئقت

عنهوينوبالخليفةلسانعلىالمحاضراتهذهينشءالدعاةداعيوكان،وتأويلية

الخليفةيدقيبينأحيانأتتتموالمناظراتالمحاضراتهذهوكانتإلقائها)1(،في

يخلعثتم،يديهبينللمناظرةانفرادعلىتحضرطائفةكلوكانت،اللهبأمرالحاكم

هذهفييقيمونوالدارسينالعلماءبعضوكان،ويصلهمالجميععلىالخليفة

والبؤابون)3(.والفراشونوالخدمالقُؤَامالمكتبةخدمةعلىقاموقدالدار)2(،

الدار،أمرإليهماوأوكل،السنةأهلشيوخمنعالمينالحاكمعتنوقد

الأسديالحسينبنمحمدبنجنادةأسامةوأبو)4(،الأنطاكيبكرهما:أبو

دارفيإقامتهماكانتوقد،زمانهفياللغويينكبارأحدوهو،الهروي

سنةبالقتلالشيخينعلىفحكم،رأيهالحاكمغترماسرعانولكن(،)ْالحكمة

.امهـ/993905

بقوله:شامةأبويصفها،الحافلةالكبيرةالخزائنمنهذهالحكمةداروكانت

منأعظمكتبدارالإسلامبلادجميعفييكنلملأنهالدنيا،عجائبمن"وكانت

387.صالمؤيديةالمجال!:إبراهيمبنحاتمالحمدي(1)

.1/584المقريزي2()

(r)188صسعيدبنيحيىتاريخ:سعيدبنيحيى.

.1-60ا250/الزاهرةالنجوم:برديتغريابن)4(

1/1.314الزمانمراَة:الجوزيابنسبط)5(
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56هـ/)461سنةحىوبقيت،الإسماعيليالمذهبنشر A)عليهاوتوالتام

زمنفينهبتإنها:قيل،والسلببالنهبالخزانةهذهابتليتفقد،الأحداث

الله،بأمرالحاكمبنعليبنام(495هـ/874)تالفاطميبالثهالمستنمرالخليفة

عليه،وتمزدوا،الأتراكجنودهتجمهرام(هـ/568)461سنةمنصفرشهرففي

جمعهاالتيقصرهكنوزبيععلىوأرغموه،عليهفتألبوا،مرتباتهمزيادةيطلبون

العلمداروكانت،بينهماقتسموهاثتم،دولتىتأسيسمنذأجدادهالفاطميون

الخط،بجودةالمثالالمنقطعةالمقدار،الجليلةالكتبمننادركلعلىتشتمل

ختمة،وأربعمائةألفينمنيقربمافيهاوكان،الزينةوغرابةالتجليد،وأناقة

كانمنهاجانباَإلأأيضاَ،الأتراكفاقتسمها،والفضّةبالذهبمحقَىبخطمكتوبة

إليهفأرسل،الإسكندريةحاكمالمحترقالفضلأبيالدولةAx,بالوزيرخاصاَ

بعضعليهاسطاأبيار)1(،قىيةالكتبأحمالبلغتفلقا،الجمالعلىمحمولاً

وكانجلودها،منأحذيةواصطنعواورقهاوأحرقوافنهبوها،لواتةقبيلةعربان

البوابوابنمقلةابنبرايةمنأقلاماَمملوءةصناديقأيضاَ(العلم)دارفي

وكيرهما)2(.

بالقاهرةالفاطميينقصرمنالمغربيجعفربنمحمدالفرجأبوالوزيرونهب

بنوالخطيروهوالقصر،خزائنمنأخذهاجملاً،وعشرونخمسةحملهاكتباَ

دارإلىنقلتالتيالكتبوكانتوغلمانهما،يستحقانهعضاالذَينفيالموفق

ألفمائةمنأكثرالكتبقيمةبلغتبينمادينار،آلافلخمسةوفاءهيالوزير

كتابمؤلفعنالمقريزيذلكروى،امهـ/461680سنةذلكوكاندينار،

يُذكر.ذكرٌهذهالحكمةلدارأوالعلملداريعدلمالتاريخهذاوبعدالذخائر)3(

:ياقوت.كئيرونأعلامإليهاينسب،والإسكدريةمصربيننصرنجيبجزيرةقرية:أبيار)1(

صادر.دارط185/إأبياراالبلدانمعدم

،ernصمصرفيالفاطميون:حنإبراهيمحن:وينظر،2254/الخطط:المقريزي)2(

.322صالإسلاميةالحضارةفيالكاب:والجبوري

(r)913صمصرفيالفاطميون.
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حكموأزالمصر،الدينصلاحدخلحينمنهاتبقىمانهايةكانتثمّ

وقد،العلنيبالمزادباعهاثئمالمكتبةفصادر،ام171هـ/567سنةالفاطميين

شامةأبوويقدر)1(أعوامعدّةبيعهاواستمر،الكتبدلالصورةابنبيعهاتوتى

)2(.كتاببمليونيومجدهاعزهاإبّانالقصرمكتباتمجلّداتعدد

.2/452لخططا:ييزلمقرا(1!

.1002/الروضتينكتاب:شامةأبو!2(

شةالفاطمياللهبأمرالحاكماشهاالتيهذهالحكمةداربينالباحثينبعضيخلط:قلت

مصر.فيهـ(386)تالفاطميباللْهالعزيزخزانةوبينهـ،593

65هه3الحكمةيت
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ألثلموور

بالصرأرلمعألملعقةوأالفزأئرلم

عامة،شبهأوعامةالإسلاميةالحواضرفيالخزائنمنمجموعةوهناك

هي:الخزائنهذهأشهرومن،العلمبدارأوباسمهاوسضيتالحكمةبيتنظاماتّبعت

الموصل:فيالعلمدار-أ

الشخامالموصليحمدانبنمحمدبنجعفرالقاسمأبوأنشأها

بصيراَللشعرناقداًأديباَالقاسمأبووكان،عامةمكتبةوكانتم(،Artهـ/323)ت

البحتريبالشاعرجئدةصلةلهوكان)1(،الأوائلعلومعلىمطلعأعالماَبالنجوم

جميعها،ضاعتالشافعيوالفقهالأدبفيكتبجملةصنفم(هـ/284798)ت

والفلكالحكمةكتبوخاصة،المعرفةصنوفجميعمنكتبأالخزانةهذهتضمّ

وعلوموالفلكالفلسفةبعلومبصيرأكانفقد،العلومبهذهالقاسمأبيلاهتمام

وتقدّميومكلتفتح،علمطالبكلعلىوقفأالدارالقاسمأبووجعل)2(،الأوائل

وخُقمص،والمحتاجينللغرباءمخضصةبيوتفيوالإقامةوالورقالمالللغرباء

لسكنأماكنوجودإلىبالإضافةعامةمكتبةالدارفهذه)3(،للتدريسمكانفيها

للتدريسالعلمدارمنأماكنخقمَصتوقد،العلمطلبةمنوالمحتاجينالغرباء

.المحاضراتوإلقاء

.7121/بغدادتاريخ:البغدادي،2941/إرشادتياقوت(1)

.2914/الأريبإرشاد:ياقوت(2)

(r)2/024درشاإ:قوتيا.
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منالناسعلىويُمليفيهايجلسمحمدبنجعفرالقاسمأبووكان

،غيرهشعرومنشعرهمنويمليوالأخبار،التاريخفي)الباهر(مثل،مصشفاته

ذلك)1(،وغيروالنوادر،والحكاياتالفقهفيموضوعاتفيحفظهمنويملي

هذهمصيركانماندريولامواصفاتها.بعضفيالحكمةبيتتشبهالداروهذه

فيبغداد)2(إلىالموصلعنوأبعدالقاسمأبونُفيأنبعدأهملتولعقهاالدار،

928519eسنةالمتوفّىالمعتضدالخليفةزمن eنأهدْامننستنتجأنويمكن،م

تقديراَ.الهجريالثاكالقرنمنتصففيأنشئتقدالدارهذه

بغداد:فيلسابورالعلمدار-ج

البويهي،الدولةبهاءوزيرام(هـ/416250)تأردشيربنسابورأسّسها

أدبيةئقافةذاكاتباَسابوركان،الدولةلشرفكذلكووزر،مراتثلاثلهوزر

وحتهبنزاهتهوعرف،فارسيأصلمنشيعيأوكانوالعلماء،العلميحت،واسعة

فقديتتملمالزواجهذاأنويبدو)3(،ابنتهيزوَجهأنالرضيالشريفوعدهللخير،

)4(.ألغي

بمحلةعرفتقديمينبرجينبينالكرخحيئَفيبغدادفيمكتبتهسابورأنشأ

هذهعلىاختيارهوقعولذلك،الشيعةمنالحيهذاأكثروكان(،)ْالسورينبين

،بالرخامبتبليطهاوأمروعمًرها،داراَم199هـ/381سنةسابوراشترى،المنطقة

منكتبأإليهاونقل،أهلهعلىووقفها(،العلم)داروسفَاها،بالكلسوطلائها

عشرة)01545(الكتبوبلغتالعلماء،وكبارالخطاطينأشهرُنسخَماأفضل

بنياسرةمنبخطوطالمصاحفمننسخةمائةمنهامجقد،وأربعمائةاَلات

.2/024دشارإ:قوتيا()\

.2/914يبلأرادرشاإ:قوتيا(2)

.1479/الأضصبح:القلقشندي)3(

اهـ.703بيروتط1225/الرضيالريفديوان)4(

.1997/البلدانمعجم:ياقوت)5(
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تتضقنأنيُسَرونكانواالذينالعلماء،هباتبفضلتزدادكتبهاوصارت)1(،مقلة

وليترجمةفيياقوتيذكربخلودها،تخلدلأنها،مؤلفاتهملسابورالعلمدار

بمصرالإنشاءديوانصاحب،الكاتبخيرانبنِعليبنأحمدالدولة

43953ا)ت /tee)ورسائله،شعرهمن"جزئينأصحابهبعضإلىسَلَمأنهام

ممّنوغيرهالقاسمأبيالمرتضىالشريفعلىليعرضهمابغدادإلىواستصحبهما

الديوانبقتةلينفذ،العلمدارتخليدهمافيويستشيرالبلد،رؤساءمنبهيأنس

بنجبرائيلفعلوكذلكواستُجيد")2(،أُرتُضيأنفذهماأنعلمإنوالرسائل

فيالطبفيالكبيركتاشهتفمفحينام(،هـ/693505)تبختيشوعبنعبيدالله

"ووقف،لهلمحتتهعباد)3(بنالصاحببلقب)الكافي(وسقاه،مجقداتخمس

وكان،الكتبنوادرالمكتبةهذهتضقنتوقدببغداد")4(،العلمدارعلىنسخةمنه

للعلممثابةفأصحبتيؤقونها،العلماءوصار()ْالعباديزيدبنعديديوانمنها

ابنسبطعملوقدالعصرذلكفيالعلماءكباريقصدهاوالأدباء،والعلماء

مقذمةفيجاءاحتوتها،التيالعلومفيهذكر،الخزانةلهذهفهرسأالجوزي

:الفهرس

كتبفيهأردشير،بنسابورجمعهثبتهذا،الرحيمالرحمنالله"بسم

علىوالفقه،والفرائضوالعباداتوالفقه،وقراءاتهوتفسيرهوعلومهالكريمالقرآن

،السلامعليهمالبيتآلمصنفاتوفيه،والخلافوالجدلوالتوحيد)6(،المذاهب

كتبوفيه،والقوافيوالعروض،العربيةوالأمثالوالحكمواللغةالأنسابوعلم

الطبوكتب،والرسائلوالأخباروالطرائف،والمحدثينالمخضرمينالشعراءعن

Aالكامل:الأثيرابن،4164/الزاهرةالنجوم:برديتغريابن(1) 8 / A.

.-1/241،4/56الأريبإرشاد(2)

.م599هـ/385سنةتوفي،الكفاةبكافييقلبعبادبنالصاحبكان)3(

.1146/الأنباءعيون:أُص!يبعةأبيابن)4(

.-142ا14صعوادكوركيسوانظر01صالغفرانرسالة)5(

.971/الكامل:الأثيرابن،7172/المنتظم:الجوزيابن(6)
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أردشربنسابوراللهجزى...العلوممنوغيرها،والهندسةوالحكمة،والتجيم

لعنةفعليه،اشترطهمقاشيئأبذلومن،وأنشأهبناهمائوابولقاه،الطتبةنيّتهعلى

")1(.الأليمعذابهوله،الله

الكتبعلىوالشرعيةالأدبيةالكتبغلبةالخزانةموضوعاتمنويظهر

ويذكر.والهندسةوالحكمةوالفلكالطبعلوموجودمع،والعمليةالعلمية

المعنيئالعامالإشراف،المكتبةعلىالإشرافتوتواالذينالأشخاصمنمجموعة

الخازنينيخصتالذيالفنيوالإشراتوقْفاً،باعتبارهاالمكتةأموالبإدارة

بنمحمدالحسينأبوالشريفهؤلاءومن،المكبيةبالخدمةالمهتقينومعاونيهم

عبددتهوأبو،البطحانيالحسنيأحمدبنمحمدعبداللهوأبو،شيبةأبيبنالحسين

بغداد)2(.قاضي،الضبيهارونبنالحسين

الحسينبنعليالمرتضىالشريفالعلمدارعلىأشرفسابوروفاةوبعد

المرتضىالشريفوكان)3(،الرضيالشريفأخوام(440هـ/436)تالموسوي

الأموالعليهاالحصولسبيلفييبذلبالكتبشغوفاَشاعراً،وأديبأعالماَ

كبيرمبلغوهودينارأ،بستيندريدلابن)الجمهرة(كتاباشترىإنهقيل،الجزيلة

موسىبنمحمدالشيخالجوزيابنويذكر)4(.الزمانلذلكبالنسبةجدأ

المكتبة،علىمشرفأ،الأحنافمدرسةشيخهـ/12.ام(304)تالخوارزمي

بنعبدالسلامأحمدابوكذلكالعلمدارخزنةومن(،سابور)ْعينهقدوكان

أديبأعالمأصدوقأكانام(،514هـ/04)تهبالواجكاالملقبالبصريالحسين

الع!يرسف،-145ا04صعوادكوركيس،1/1185الزمانمراَن:الجوزيابنسبط(11

.135ص

14.33/بغدادتاريخ:البغداديالخطيب)2(

(3O935ايأريب/إرشاد:ياقوت.

.1/478الأعيانوفيات)4(

الحنفيةطبقاتفيالمضئةالجواهر:القرشي13/247،بغدادتاريخ:البغداديالخطيب)5(

/2135.
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كان،الشعريحفظمحدثأ،والأدباللغةفيبارعأبالقراءاتعارفاَ،للقرآنقارئأ

خزنةومن)1(،الغفرانرسالةكتابهفيذكره،المعريالعلاءلأبيصديقاًفاضلاَ

الكاتبيوسفبنإسحاقبنعليبنمحمدمنصورأبوأيضأ،العلمداركتب

معويذكرأيضأ)2(،الغفرانرسالةفيالمعريذكرهوقدام(،هـ/418270)ت

"داهية،:ياقوتيصفهكماهذاوكانحمد،بنعبداللهاْبوالكاتبمنصورأبي

يوماَ:لهقالأنّهذلكفمندائماً،بهيتلقىفصارومكراَ،كيداَمنصورلأبيفصمد

بالبراغيث:قالشيء؟بأي:وانزعجلهفقالمعظمها،وذهبالكتبهلكتقد

بالحالوتطالعهالمرتضىالاْجلتقصد:قالذلك؟فينفعلفما:قال،بهاوعبثهم

الضرر.ويؤمنالورقبينلننشرهلهمعندهالمعدّدوائهممنشيءإخراجوتسأله

النصحطريقومنووقار،بسكونلهوقالوخدمهالمرتضىإلىفمضى

أشرفتفقد،البراغيثدواءمنشيءبإخراجالخازنإلىستدنايتقذم:والاحتياط

المبعدلهمالمانعالدواءإخراجبتعجيلأمرهملنتدارك،بهمالهلاكعلىالكتب

فأمرُهأحمد،ابناللهلعنمكرراَ،؟البراغيثالبراغيث:المرتضىفقال.لضررهم

ولانصيحةأحمدلابنتسمعولامصاحباَ،الثخأيهاقم!!وهزلطنزكله

الاسفرايينيسليمانبنيعقوببنيوسفالعلملدارمذكورخازنوآخر1U(.3)(قو

النظامية.المدرسةلمكتبةخازنأبعدفيماصارالذيام(،590هـ/488)ت

وذكر،الغفرانرسالةفيالمعريذكرهاجاريةالعلمدارفيخدموممّن

فيتخدمكانتالتيالسوداءتوفيقأنامنصور؟بنعليياأنامن"أتدري:قولها

أخرجوكنت،الخازنعليبنمحمدمنصورأبيزمانعلىببغداد،العلمدار

منأنصعفصرتِسوداءكنتلقد،اللَهإلاإلهلا:فيقول"،النساخإلىالكتب

11/57-58،بغدادتاريخ3/422،خلكانابن،184صالغفرانرسالة:المعري)1(

-7rvf/المنتظم Yvr.

الحلاءابر:الميمني،3/39-49بغدادتاريخ:البداديالخطيب73،صالغفرانرسالة)2(

r.-صإليهوما lY1(.

(r)6/935-036.ايأريبإرشاد
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المخلوقين:لبعضيقولالشاعرهذامنأتعجب:فتقول...الكافور

السودُ)1(لايضَتكلهمالسودفيخردلةمثقالنورهمنأنلو

كبيراَكانالعلمدارفياشتغلواالذينالأشخاصعددأنّتقدّممقاويتضح

يدذوهذا،والخدمالنساخومعهم،والإداريينالمشرفينمنشخصاَعشرثلاثةبلغ

وأهمّتها.الدارسعةعلى

ذلكمنعليها،للإنفاقخصصتمواردولهاوقفأ،هذهالعلمداركانت

أجورمنهاوتدفعالنزلاء،ضيافةعلىتصرفكثيرةمواردولها،الكرخفيبناءان

أوّلهيهذهلسابورالعلمدارأنويُذكروصيانتها،المكتبةوكلفة،الموظفين

)2(.الإسلامفيموقوفةمدرسة

العلمطلاباحتضنتفقدوالعلماء،العلمعلىكبيرفضلالدارلهذهوكان

بالعلموالتزؤدوالضيافةالإقامةأسبابكللهموهتأت،واستضافتهموالعلماء

فيدْكرالذيالمعريالعلاءأبوالدارهذهنزلاءبينمنويُذكر)3(،والاستنساخ

أثنىوقد،العلمبدارالإقامةفيالشديدإعجابهالمعرةبلدهأهلإلىرسائلهإحدى

أبوكانطويلاَ)4(،فيهاالإقامةلهيتحلمالوقتلأنَوأسِفَبها،وأشادعليها

العلماء،منخازنيهايناظروهوفيهابالإقامةاستمتعوقد،الداربهذهمعجباَالعلاء

شعرهفيوإجلالبإعجابذكرهاوقد()ْحياتهطيلةفيهايمكثأنوتمنى

سافرتما"أحلف:إليهانفسهوهوىوفضلهاالعلمدارالمعريويذكر)6(،وكتبه

العلم،بدارالإقامةآثرتولكن،الرجالبلقاءأتكئرولا،النثبمناستكثر

العلم:دارفيشعرهومن"،فيهبإقامتيالزمنيسعفلممكانأنفس!اهدت

.0591القاهرة،المعارفدار2ط927صالشاطىءبنتتحقيقالغفرانرسالة(1)

.143صالعشيوسفهـ،383سنةمخطو!،التواريخعيون:الكتبيشاكرابن)2(

(r)22،51/الزاهرةالنجوم:برديتغريابن.

34.صالمعريالعلاءأبيرسائل)4(

.46-47صالسابق)5(

.301صإليهوماالعلاءأبو:الميمني)6(
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وداراللعلومربعاَزالماوقلبهفيكالعلمبدارشغفأ

:يقولو

الشطولاالعروسسوقلاالناسهممعشرمعرسلاإأربيما

)1(واللغطالعوازففيهادونناأتتتنوفةمنكمالعلمدارأخازن

وأشادواوالأدباءالعلماءأحاديثفىِسيرتهاوشاعتالدارهذهذُكِرتوقد

بالعلموالتزؤدالعلماء،ولقاءومناظراتمحاضراتمنفيهايعقدكانوبمابها،

الضيافة.مع

يعزّزومفاالدار،هذهفيتقامالعلمومجالسوالدروسالمحاضراتكانت

ناقيابابنالمعروفالحسينبنمحمدبنعبداللَهالقاسمأباأنرويماذلك

عليبنعليفوجدبارد،يومفيبغدادفيالعلمداردخلام(295هـ/48)ته

النحو)2(.منشيئأيدرسوهوام(860هـ/947)تبالفرزدقيالمعروفغالببن

مرورهأثناءفيمدةببغدادواللغةالنحويدرسالمذكورناقياابنكانوكذلك

.r(بها)

بكطغرلدخلعندماامهـ/451950سنةهذهالعلمدارنهايةوكانت

موئلكانلأنه،الكرخحيفيالغوغاءوهاجم،الخليفةمعالسنةهذهفيبغداد

ولا،احترقماجملةمنالعلمداروكانتفيه)4(،الحرائقوأشعلوافنهبوه،الشيعة

الدهماءوطُرِدَ،الحريقواْخمد،مصادفةحدثأممقصودأإحراقهاكانإنْيُعلَم

دارط5/1583الزندسقطشروح295160،545،صالعلاءبأبيالقدماءتعريف)1(

.4591المصريةالكتب

.5492/الأريبإرشاد)2(

(r)345.صالوعاةبغية

161الجمانعقد:اليني)4( /1I،502/المنتظم:فيالعلمدارإحراقخبروينظر،A

الأثيرلابنالكامل،12/91والنهايةالبداية"،السورينبين9مادةالبلدانمعجم216،

/015.
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(امهـ/457640سنةإقتلالكُندريالملكعميدوصارينهبونها،كانواالذين

إلىيرسلهاثتم،الحريقمننجتالتيالكتبأفضلبنفسهينتقيبكطغرلوزير

)1(.خراسانفيبلده

نظامأفعالمعويوازنهاالكندريالملكعميدفعلةمنالأثيرابنويعجب

الكتب(أخذه)أيذلك"فنسب:فيقولالزمنمنقصيرةفترةبعدأتيالذيالملك

عمرالذيالملكنظاموفعلفعلهبينوشتان،اختيارهوفسادسيرتهسوءإلى

وينوهوغيرها")2(،الكتبووقفجميعها،الإسلامبلادفيالعلمودورالمدارس

بغداد،منالغربيالجانبمحاذعنحديثهسياقفيهذهالعلمبدارالجوزيابن

وفيه،الزعفراندربومنهاالبناء،بديعةعجيبةمنازل"جمعت:الكرخإنيقول

بسوروكان،محولوباب،عوفأبيابنوشارع،رياحودرب،العجيبةالدار

1()3(.مجقدألفعثراثنافيهاكتبخزانةالحلاويين

للعلمقدمت،الإسلامفيموقوفةعلمودارخزانةأوّلعهدانتهىوهكذا

العلميةالحركةازدهارفييذكرومقا.جُفَىكريمةفضائلولها،خدماتوالعلماء

مفتحةمكتبةوثلاثونستوعزهامجدهاإئانبغدادفيوجدأنهالعلمدورفترةفي

)4(.الناسلجميعالأبواب

بفداد:فيالنظاميةالمدرسةخزانة-د

السلجوقية،الدولةرجالأحد،الملكنظامإلىنسبة(النطامية)ْالمدرسة

البدانمعجم:ياقوت،8502،216/المنتظم:الجوزيابن8،88/الكامل:الأثيرابن(1)

.14-ها44صعوادكوكيس(،السورين)بين

8/88.الأثيرابن)2(

.28صبغدادمناقب)3(

.errصالإسلامفيالمكتبات332،صوالوشطةالعصورفيالمكتبة:تومبسون4()

الكتبصدور:العشيوسف،51\-\45صالكتبخزائن:عوادكوركي!:فيهاينظر(5)

02 . f91-،8الجديدالمعلممجلةموقعها،ببغداد،النظاميةالمدرسة:جوادمصطفى،

=)كتبخانه(كرنكو:392،صالمكتباتكبريات:ماكنسون،ا-12911ص4291سنة
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وقدام(،ا-290هـ/518)458-485الطوسيإسحاقبنعليالحسنأبووهو

الملكوفاةوبعدالعلماء،ومجالسةبالعلوموشغفه،ونشاطهبذكائهعُرف

الحقيقي،الحاكمهوالملكنظامكانام720هـ/465سنةأرسلانألبالسلجوقي

وربما،ام295هـ/485سنةملكشاهقُتِلوقد،إسميملكسوىملكشاهيكنولم

)1(.الملكنظاميدعلىمقتلهفيالشبهةحامت

أثرأ،وأبعدهاشأناَوأجقهاوأشهرهابغدادمدارسأقدمالنظاميةوالمدرسة

الخليفةقصرقرب،دجلةضفافعلىالمدرسةهذهبتشييدالملكنظامأمرلقد

وقدهـ)2(،945سنةفأنجزت،سنتينبناؤهاواستغرق،امهـ/457640سنة

)دارباسمحينأعرفتالتيللمكتبةخاصقبناءالكبيرةالمدرسةهذهفيخُضص

الحديثفيكراسةفيهاوكتب،نفسهالملكنظامباهتمامحظيتوقد(،الكتب

ام)3(.586هـ/947سنةلهاالأولىزيارتهعندالنبوي

ووقف،بالكتبفزوَدوهاوالعلماء،الخلفاءرعايةالمكتبةهذهنالتوقد

محبالحسنبنمحمودبنمحمد:أولئكمن،المكتبةعلىكتبهمالعلماءبعض

هذاالنجاروابن،بالنظاميةكتبهوقفالذيام(245هـ/643)تالنجارابنالدين

وقد،البغداديللخطيببغدادتاريخعلىبهذَتلالذي)التاريخ(كتابمؤلّفهو

التيالنجارابنكتبوكانت)4(،الإسلاميةالبلادفيتجوالهخلالكثيرةكتبأجمع

منخزانتين"وقفالنجارابنإنكئيرابنقال،ونفيسةكثيرةالمدرسةعلىوقفها

وكذلك(")ْالمستعصمالخليفةذلكفأمضىدينار،ألفتساويالنظاميةالكتب

.151الإسلاميهالموسوعه

.799001-.3/الإسلاممةالموسوعة!ا)

.1202/الأعيانوفيات:خلكانابن،8246/المنتظم:الجوزيابن)2(

(r)591صالكتدور:العث!يوسف.

.1036/بروكلمان،2264/الوفياتفوات:الكتبيشاكرابن(4)

وفواتهـ،ا334اَبادحيدرط4/213الحفاظتذكرة:والذهبي،13916/والهايةالبداية)5(

.5227/الذهبشذرات،2264/الوفيات
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فقيهالساعيوابن،النظاميةفيكتبهأنجببنعليالدينتاجالساعيابنوقف

.ام275هـ/674سنةتوفَي،شاعرمؤرخمحدثقارىء

العلومشتىفيالكتبنفاضمنالنظاميةالمدرسةخزانةحوتوقد

ترجمةفيجاءفقد،المشهورينالعلماءبخطو!كتبذلكمن،والفنون

الملكنظامإلى"أهدى:أنهام(هـ/488590)تالقزوينيبنداربنعبدالسلام

عمرأبيبخط،الحربيلإبراهيمالحديثغريب:مثلهالأحديكنلمأشياءأربعة

شعر:ومنهاببغداد،الكتببدارالملكنظامفوقفه،مجقداتعث!رةفيحيويهبن

عبدالقاضيعهد:ومنهامجقدأ،عشرثلاثةفيالمنصورأبيبخطزيدبنالكميت

فيسطركلسطر،سبعمائةكانقيك،وإنشائهعبادبنالصاحببخطالجبار،

مصحف:والرابع،الغليظةكالأسطوانةيطبقآبنوسغلافولهسمرقند،ورقة

بينالقراءاختلافكاتبهكتبوقد،الواضحبالخطالمجودينالكتاببعضبخط

بالذهبوكُتب،بالزرقةوإعرابه،بالخضرةغريبهوتفسير،بالحمرةسطوره

الوعدواَيات،والمكاتباتالعهودفيللانتزاعاتتصلحالتيالاَياتعلىالعلامات

محمدالفقيهالحافظوقفوكذلك")1(.والتهانيالتعازيفييكتبوماوالوعيد،

ام)2(.124هـ/5?8شةوفاتهوكانت،النظاميةعلىكتبهالطبريالأزديعليابن

العلمطلابورعايةأمورهاإدارةيتؤلونومشرفونخَزَنةالخزانةلهذهوكان

من،المشهورينوالأدباءالعلماءمنمجموعةالكتبخازنمهمّهتوتىوقدفيها،

(،م0901هـ/488)تداودبنسليمانبنيعقوب،الأسفرايينييوسفأبو:أبرزهم

شاعراًأديبأفقيهأالأسفرايينيكان،النظاميةالمدرسةفيخازنأؤلوهو

أبوام(،هـ/70513)تالأبيورديمكانهصارالأسفرايينيوفاةوبعدخطاطاً)3(،

رحلثتمعاما"4(،عشرينبغدادفيأقامالذيالأديبالشاعرأحمدبنمحمدمظفر

.3023/الكبرىالافعيةطبقات:البكي)1(

.4922/الإسلامتاريخ:الذهبي)2(

.1351/بروكلمان،492/الشافعيةطبقات:الححبكي)3(

.4/634الأريبإرشاد:ياقوت(4)
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موطفيكبارمنوصار،ملكشاهبنمحمدالسلطانوصحب،خراسانإلى

.السلطان

عليبنيحىزكرياأبو،التبريزيالخطيبأيضاَالنظاميةالمكتبةخَزَنةومن

المدرسةفيالأدبيعلمكانالذي،المشهورالمؤلفالأديبالشيبانيمحمدابن

سنةوفاتهحتىفيهابقيوقد،الكتبخزانةعلىالإشرافإلىبالإضافة،اسنقامية

بكريبنالباقيعبدبنأحمدبنعليهوآخروخازنام)1(.اهـ/20580

نصرأبيبنداودبنعبدالقادرأيضاَخزنتهاومنام)2(،917هـ/575سنةالمتوقى

آخرخازنوذُكرام)4(222هـ/961سنةالمتوفى)3(بالمحبالمعروفالواسطي

للعمادمعاصرأكان،النظاميةالكتبدارخازنسهيلأبوالدينأكرمهووأخير

(.)ْالأصفهاني

المكتبةأمينيعاونون،خازندرجةمنأقلبدرجةالمشرفينبعضوهناك

ابنذكره،الدباسعبيداللهبنبكرأبيبنعمرجعفراْبو:أولئكمن،عملهفي

وعلمبالأدبومعرفةوافرفضلذافاضلاَ،جميلاًشابأ"كان:بقولهالساعي

عنه،اللهرضيالشافعيمذهبإلىانتقلثتمأولاَ،المذهبحنبليوكان،الكلام

هـ"106سنةوفاتهحتىالوظيفةهذهفيوبقي،النظاميةالمكتبةعلىمثرفاَوأقام

توتىالذيالسعاداتأبيبنعبدالثهبنعمرالمشرفينمنويذكرام()6(،)402

نظامأنّويذكرالدبيثي)7(.ابنيقولكما،النظاميةبالمدرسةالكتبدارإشراف

وكذلكشافعياَ،يكونأنالمدرسةهذهكتبيتولّىمنعلىاشترطقدكانالملك

2.346/الأعيانوفيات:خلكانابن،7286/الأريبإرشاد:ياقوت(1)

326.صالوعاةبغية،ا-540501/الأدباءمعجم)2(

(r)3.382/البلاغةنهجشرح

.5911/الن!افعيةطبقات؟السبكي)4(

.223صالبدائهبدائع:الأزديظافرعلي)5(

.016صالمختصرالجامع:الساعيابن)6(

.015-914صالعراقفيالقديمةالكتبخزائ!:عوادكوركيىعن)7(
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بها)1(.يعظالذيوالواعظالمدزس

ذكر،امهـ/515116سنةالمدرسةهذهكتبخزائنفيحريقشثوقد

المجاورةالحظائرفيالناروقعتالسنةهذه"في:قولهفيالأثيرابنذلك

دربإلىالحريقواتّصلبها،التيالأخشابفاحترقتببغداد،النظاميةللمدرسة

خزائنواحترقت،دورعدةمنهفاحترقتالمراتببابإلىابشرروتطاير،السلسلة

1()2(.نقلوهابالنارأح!والمّاالفقهاءلأن،الكتبوسَلِصَتْ،النظاميةكتب

خاضأبناءَاللهلدينالناصرالعباسيالخليفةشيّدامهـ/958391سنةوفي

قال،الاَلافجاوزتالخاصةكتبهمنكبيرةبمجموعاتوزؤَده)3(،المكتبةلخدمة

النظاميةبالمدرسةالكتبخزانةبعمارةاللهلدينالناصرالخليفة"أمر:الأثيرابن

تغريابنويقولمثلها")4(،يوجدلاألوفأالنفيسةالكتبمنإليهاونقلببغداد،

المنسوببالخطمجلّدآلافعشرةالمكتبةلهذهنقلالناصرالخليفةإن:بردي

(.)ْأخرىوخطوط

قبلمنتأسيسهاعهدالأؤل،عهدينالنظاميةللمكتبةأنيتبتنسبقوممّا

بناؤها،جُذدحيث،الثهلدينالناصرقبلمنتجديدهاعهدوالثاني،الملكنظام

الخليفةخزانةمنالمنتقاةالكتبمنالاَلافبلغتحيثكتبها،وزادت

الرازيعليبنأحمدبنمُبشرالرشيدأبواختارهاالتيالكتبوهي)6(،الخاصة

.966/المنتظم:الجوزيابن)1(

3663-0/1الكامل:الأثيرابن)2( -،vالجوزيابن،12917/والنهايةالبدايةكئير:ابن:

.9184/المنتظم

خلاصة:الأربلي،6132/الزاهرةالنجوم:برديتغريابن،1267/الكامل:الأثيرابن)3!

358.صالمبركالذهب

.136/والنهايةالبداية:كثيرابن،1267/الكامل:ايأثِرابن(4)

.6132/الزاهرةالخوم)5(

9.75/كئيرابن،1/67:الأثيرابن)6(
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1سنةالمتوفى i Rr ,- OAR.)1(م

وهو،الشافعيالمذهبعلىوالجديدالقديمعهدهافيالمدرسةقامت

يكونأنكتبهاخزنةيتوتىيخمناشترطولذلك،الملكنظاممؤلسّسهامذهب

مذهبإلىانتقلثئمحنبليأ،بكرأبيبنعمرالدباسجعفرأبوكانلذلكشافعياَ،

المشتغلينمنعُرِفوقد)2(،النظاميةالمكتبةعلىمشرفأيقبلحتى،الشافعي

عبدالقادر:منهم،الثانيعهدهافيالمشرفينأوالأمناءبعضالنظاميةبالمدرسة

عبداللهبنوعليام)3(،222هـ/961سنةالمتوفّىالواسطيناصرأبيبنداودابن

عادثتم،الكوفةفيقاضيأصارثتم،الفقهوتعلمالنظاميةعلىمثرفأكان،عليابن

الحارثأبوالدينعلاءوكانام)4(،232هـ/063شةتوفيحتى،النظاميةإلى

كتبها،خزانةتوتىثمّ،فيهامعيداَم(2013هـ/207)تالأتراريداودبنأرسلان

النظاميةفيالكتبخَزَنةومن(،فيها)ْالنحودزَسَأديباًفقيهاَالحارثأبووكان

توفيأديبأوكان،النظاميةسكن،الحاجبمكيبنجعفرمحمدأبوالدينفخر

9721328عامبعد A-/.)6(م

الكتب،بنفائسالعامرةالكبيرةالخزائنمنالنظاميةالمدرسةخزانةكانت

:قال،آلافجملةفيهاالموقوفةالكتبمنالجوزيابنشهدهماأحصىوقد

يحتويبهفإذا،النظاميةالمدرسةفيالموقوفةالكتبثبتفينظرتولقد..".

مجلّد")7(.آلافستةنحوعلى

والعلومالثقافةازدهارفيأثرهاالظاميةللمدرسةكانأنّهشكغيرومن

.926صالحكماءتاريخ:القفطي(1)

0/1.366الكامل:ايأثيرابن)2(

2.382/البلاغةنهجشرح:الحديدأبيابن)3(

.21122/بالوفياتالوافي:الصفدي)4(

.11ورقةالاَدابمجمعتلخيص:الفوطيابن5()

.167ورقةالسابق1()

.366-367صالخاطرصيد)7(
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وقدالعصور،مدىعلىوالعلماءالخلفاءبعنايةحظيتوقد،والإسلاميةالعربية

أبوالكبارهؤلاءجملةومن،العلماءوكبارالشيوخمنمجموعةوتحرّجفيهادرس

علىتزيدمدةفيهادزسالذي(ام111هـ/05ه)تمحمدبنمحمدالغزاليحامد

وتُعرف،اليوسفيةالسيرةكتابألَفالذيشدّادابنكذلك.فيهاودزس،السنتين

،أعمالمنبهقاموماالأيوبيالدينصلاححياةترجمةوهيشداد،ابنبسيرة

الكنانيجبيربناحمدبنمحمدالحسينأبوجبيرابنالمدرسةهذهزاروممّن

برحلةالمعروفةرحلتهفيووصفها،الصليبيةالحروبإتَانام(هـ/614217)ت

مهـ/7281327سنةبطوطةابنالمشهورالرحالةكذلكوزارهاجبير،ابن

عندماالمستوفيحمداللهالفارسيوالرحالةالمؤرخوزارها،رحلتهفيووصفها

المؤرخّووصف،م1345هـ/741سنةوذكرهاالنظاميةعنوتحذثبغدادزار

النظاميةالمدرسةام(454هـ/708)تالرحيمعبدبنمحمد،الفراتابنالمصري

المحتملومنذكر،للنظاميةيعدلمذلكوبعدبغداد.مدارسأعظمإنّها:وقال

ائهاأو،ونصفقرنبنحوبعدهاتأشستالتيالمستنصريةبالمدرسةأدمجتأنّها

)1(.الميلاديعئمرالرابع/الثامنالقرنأواخربغدادمنتيمورلنكمَزَعندمادقرت

وعاصرتطويلةفترةظقتالتيالخزانةهذهمصيرالحقيقةعلىندريولا

كيفيُعلملاهذابعد،جرائرهممنونجت،المغولأيديعلىبغدادسقوط

بقثةأصابماوأصابهاالعصورمزعلىكتبهاتبعثرتقدأنّهاشكولانهايتهاكانت

.الأحداثوبعثرتهاالكوارثاجتاحتهاالتيالمكتبات

طرابلس:فيالعلمدارهـ-

صاحبأحمد،بنمحمدبنعليالحسنأبوالملكجلال)2(العلمدارأنشأ

الئانيالمجقد،المكتبةفيالوسطى!العصورفيبغدادقيكبرىمكتبات"أربع:ماكينسن)1(

.-136137صالإسلامفيالمكتبات:حمادة،3291تموز،692ص

الحديقة:الخطبالدينمحب6/67،791،الامخطط:عليكردفيها:ينظر)2(

=،701ام229المثرقمجلَة،الامطرابلىومكتباتالصليبيَون:لامنى،4/172
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ام()1(،585هـ/472سنةوذلكام(،هـ/294890)توقاضيهاطرابلسمدينة

منتصففيالمدينةعلىاستولواالذينعفَاربنيأسرةإلىهذاالحسنأبووينتسب

بنووكانطرابل!،علىالصليبتيناستيلاءحتىحكمهمواستمرالخامسالقرن

لنشرمؤشسةالعلمدارمنوجعلوا،الاسماعيليالمذهبعلىشيعةعمار

مذهبهم.

قيل:،الإسلاميةالمكتباتأغنىمنبل،بالكتبغنتةهذهالعلمداركانت

كتابألفآلافثلاثةعلاحتوتوإنها،عصرهافيمكتبةوأغنىأجملكانتإنّها

وعرون،الكريمالقرآنمننسخةألفخمسونبينهامنكان()2(ملايين)ثلاثة

تجليدأمجقدةالكتبوكانت(،نسخةألفثمانون)وقيلالتفاسير،مننسخةألف

لأشهرالمنسوبةوبالخطوط،والفقحةبالذهبمحلّىوبعضهاومزخرفةجميلاَ

العلمدارحوتوقدمؤلّفيها،بخطوطالكتبمنكبيرعددوفيها،الخطاطين

واللغةوالأدبوالفلسفةوالتنجيموالفلكالطبمنوالمعرفةالعلمفنونجميع

يقيمونكانواثلاثونمنهمكاتبأ،وثمانونمائةبهاوعمل،ذلكإلىوماوالتاريخ

لهافكان،بالكتبالتزويدأسبابكلعقاربنيحكاملهاهتأوقدونهاراَ،ليلاَبها

فيطرابلسازدهرتوقد،الكتبأفضللشراءالبلدانفييرحلونمتجؤلونوكلاء

خدماتهموقذموا،البلدانسائرمنالعلماءوزارها،بالعلومعفَاربنيعهد

عليها)3(.للمشرفين

الطرابلسيعليبنبشربنالحسين:منهمذُكِرفقدالدار،هذهخَزَنةأقا

بطرابلس،العلمدارصاحبكان:بقولهطيأبيابنوصفه،بالقاضيالمعروف

.15-اا47صالكتبدور:العثىيوسف،016

.468/والتحريالإنصاف:العديمابن(1)

يوسف:ينظرمجقد،الفمائةمنأكثرإتهتقولروايةوهناك،مبالغةالرقمهذافيلعل)2(

14صالعثى A،فيالمكتبات:حمادة352،صالوسيطةالعصورفيالمكتبة:تومبون

ا.4rصالإسلام

(r)1/3والملوكالدولتاريخ:الفراتابن nمخطوط.
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معمناظرةوله،نباتةابنخطببهايضاهي،الخطبفيكتباَوصتفأديباً،كان

فيبالتقذمالخطيبعلىلهحُكم:وقال،الكراجكيذكرها،البفداديالخطيب

،دوحأبيبنالفضلأبوالقاضيهو،هذهالعلملداراَخرخازنوذُجمر)1(،العلم

الدار،أهلعلىالذهبيفرقأنأمرهالعلمدارمؤشصالملكجلالْأنويروى

الخياطابنالشاعرالحادثةهذهوذكر)2(،والشيوخالطلابمنفيهاالمقيمينأي

)3(.الخاصمالهمندوحأبيابنالقاضيفأكرمه،الذهبمنحصْتهينللمالذي

ما901هـ/305سنةأحرقتفقدطويلاَ،تدملمالدارهذهأنّلهيؤسفوممّا

،ام990هـ/394سنةطرابلسالصليبيونحاصرفقد،تأسيسهامنعامأثلاثينبعد

ماجملةمنهـأحرقوا305سنةدخلوهافلقا،سنواتكرلهاحصارهمودام

علىبصرهووقعرآها،كتبمنفزعالكهنةأحدإنوقيل،العلمدارأحرقوا

القرآنمننسخةأنهشكمنهامجقداَأمسكولضا،المصاحفمنجليلةمجموعة

وأن،الكريمالقرآنمننسخأنّهافاستنتجمنها،نسخةعشرينبينفقارن،الكريم

استولواثمّ،الصليبيّونأحرقهاولهذا،مصاحفهوإنماالدارعليهتحتويماكل

بحرقالافرنجبعفالكتابشككوقد،بلادهمإلىونقلوهاالكتبجملةعلى

قبلمنحرقهاصخةعلىمجمعونالمؤرّخينأغلبولكن،للمكتبةالصليبتين

وشوشتريوتومبسونجيبونمثلمنالفرنجمنكتابومنهمالصليئن

أ4(.وغيرهم

تلتهمهالمالتيالكتببقيةعلىواستولوا،المكتبةالغزاةأحرقوهكذا

فيالمكتباتوأثرىأجملمنكانتالتيالدارهذهصفحةبذلكوطويت،النيران

العباسي.العصر

.2275/الميزانلان:حجرابن(1)

.1/844الملحق:بروكلمان(2)

74.صالخيا!ابنديوان3()

التمدَنتاريخمختصر:زيدانجرجي352،صالوسيطةالعصورفيالمكتبة:تومبسون)4(

.3702/الإسلامي
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11:المستنصريةالمدرسةخزانة-و

(اماأأ-242هـ/29)588-645بالتهالمستنصرللخليفةالجليلةالمآثرمن

محمدبنبالده()المستنصرمنصورهووالمستنصر)1(،المستنصريةالمدرسةتشييده

وفاةبعدالخلافةولي،العباسيالخليفةالمستضيءبنالناصربنالثه(بأمر)الظاهر

)القاضي(،يسضيهالناصرجدّهوكان،العقلوافركان،ام226هـ/623سنةأبيه

الأربليوصفه،الدولةتراجعأتامبعدجاءأنهإلأ،السياسةحسنعادلاَحازماًكان

ويحت،أربابهعلىوينفقالدينأهلَ"يُعَطمُ:بقولهوتقواهسيرتهمحاسنوذكر

تنتهت،إليهمواصلةوصدقاته،عليهمدازَةومبازُه،طلابهمنهويمرّبالأدبأهل

بعطاياهووسعهمواشتغالأ،رغبةبالعلومالمشتغلونوازداد،أئامهفيالهمم

إلىوأحسنكسيرهمفجبر،الشفيقحنوالأمةعلىوحنىوأفضالاً،كرماَالعميمة

ولقد،البنيانرفيعالأركانثابتالدينفأصبح،مسيئهمعنوتجاوز،محسنهم

عهدهوفيالزاهر")2(والقمرالباهرالنهارضوءزادماأخلاقهمكارممنشاع

عنها،فدُفعوابغداد،يدخلونكادواحتىالبلاد،منكثيرعلىالمغولاستولى

بها)3(.توفيأنإلىالمستنصرواستمز

بغداد،منالشرقيالجانبفيالمستنصريةالمدرسةالمستنصرشيّدلقد

،اليسرىدجلةضفّةعلىقائمةبقاياهازالتماالتيالمبانيأشهرمنبناؤهاوكان

قرب)4(،الخلافةداريليمضاالشرقيالجانبمندجلةشاطىءعلىوتقع

دور:العشيوسف،17`171-1صالكتبخزائن:عوادكوركير:الخزانةهذهفيينظر(1)

2..اصالكتب -A،rماكنسون:،ا-30401صالكتبخزائن:طرازيديالفليب

.792Y-89صبغدادفيكبرىمكتباتأربع

صالملوكسيهرمختصر،المسبوكالذهبخلاصة:سنبطبنعبدالرحمن،الأربليقنيتو)2(

62 A،!بغداد.،المثىمكتبة

3/171،المختصرالفداء:أبيابن12/177،الكامكالأثبر:ابن:فيترجمتهتمنظر)3(

.536`/التاريخ:خلدونابن1/1،31السلوك:المقريزي

.3917/المختصر:الفداءأبو(4)
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سنةبناؤهاوأنجز،سنواتستفيهاالعملودام،ر/النظاميةالمدرسة

موكبفيوافتتحها،سخيةكثيرةأموالاَلبنائهاالخليفةوخضص،امهـ/631233

والقائمينالموطفينعلىوخلع)1(،والحاشيةالموطفينوكبارالوزراءيتبعهمهيب

منجامعةهيالتيالمدرسةولهذه،الحديثالعصرفيبناؤهاجذدوقدعليها.

فيالعلممراكزأعظممنلأنّها،واسعةتاريخيةشهرة،الجامعاتوأوسعأعرق

الأربعة.للمذاهبمدرسةلتكونشيّدتوقد،الزمانمنقرنينخلالبغداد

ذلكسبيلفييبدْلباقتنائها،مولعأ،للكتبمخأقارئاَالمستنصركان

كابنالعصرخطاطيأشهربخطالتيالكتباقتنى،بالخطوطبصرله،سختةأموالاَ

يقول،عصرهفيالمشهورةالكتبأفضلللمكتبةأهدىوقد،البؤابوابنمقلة

الشريفةالربعاتمنإليهاونقل،كتبخزانة!هاالمستنصروجعل:الأربلي

ماوالأدبيةالدينيةالعلومكتبوبلغتذلك)2(،بعدإليهانقلماسوى،والأصول

مجقداتهاعددوقذرحقالأ،وتسعونمائتانوقيلحقالاً)3(،وستؤنمائةحمله

التيالكتبذلكإلىيضافمجقد)4(،ألفثمانونروايةوفيمجقد،اَلافبثمانية

(.)ْالخليفةإلىوالمتقزبون،المدرسةهذهومحتوالموطفينكبارأهداها

فخمفبناؤهاالعصر،هذافيالراقيةالجامعاتإلىأقربالمدرسةوكانت

وأرصدت،والفنونالعلومكلوفيها،ودروسوطلبةأساتذةوفيها،جميلضخم

وهناك،وإدارتهانظامهابيانمع،والطلبةوالمدزسينالعلماءلإعاشةالأمواللها

الأربليذلكيؤضح،نفيسنادرنصنوردوقد،المدرسةهذهفيمنيعالجطبيب

شاطىءعلىمدرسة)المستنصر(أنثأ"ثتم:قالالمسبوكالذهبخلاصةفي

.55-56صالجامعةالحوادث:الفوطيابن()1

.212صالمسبوكالذهبخلاصة:الأربلي)2(

الأربلي:،185صالخلفاءتاريخ:اليوطي،54صالجامعةالحواد!:الفوطىابن)3(

.212صالمسبوكالذهبخلاصة

.591صطالبأبيآلأنسابفيالطالبعمدهَ:الحلويعنبةابن4()

.202صالعىيوسف)5(
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فجاءت،المنففةكمالبهاليحصل،الأربعةالمذاهبعلىوقفاَوجعلها،دجلة

ترتيبهاوحسن،غريبوصفهاالفناء،فسيحةالماء،فيراسخةالبناء،محكمة

أبنيتهافيويظهربالسرور،شرفاتهاتضحكالسماء،عنانإلىشامخة،عجيب

فهيوأعاليها،أساسهامنالسعدويطلع،جوانبهافيالعزويلمع،والحبورالفرح

الأصولوعلم،المسلمينومذاهبالدينسائرمجمع،الإسلاموقبة،الأنامكعبة

ومعرفة،الرسولوأحاديثالقوافيوعلم،والمجموعمنهاالمتفزق،والفروع

وعلم،والمساحاتالحسابوعلم،والتركاتالفرائضوقسمة،والحرامالحلال

أبنيتها،كملتولقا.الأبدانوتقويمالصخةقواموحفظ،الحيوانومنافعالطب

والفرشينالبوابينلهاورتَبَ،العرائسكأحسنوتجلّتالملاب!بأفخركسيت

لهموجعلالفقهاء،منوستينائنينمذهبلكلوأسكنوالطتاخين،والخدم

منإليهيحتاجونوما،الوافرةالمشاهراتبهالهموأجريت،معيدينوأربعمدزسأ

ماهر،حاذقطبيبفيهاوجُعِلَ،والصابونوالرزوالفواكهوالحلوىواللحمالخبز

الأكحاللهموجعل،الطبعلمفيعليهيشتغلونالطلبةمنعشرةعندهوأثبت

فيقصده،الطبيبفيهايجلسللمدرسةمقابلةفاخرةصُفَّةلهموبنيت،السائلة

1()1(.فيداويهمالمرضى

ركبتااللتانوالساعةالفلكصورةالمعماريةالمستنصريةالمدرسةروائعومن

دائرةالصفةتلكحائطفي"وبنى:بقولهالفوطيابنيصفهما،الصفةتلكفي

الدائرةوفي،لطيفةأبوابلهايطافطاقاتفيهاوجعل،الفلكصورةفيهاوصور

يدركهمالاشبهمنبندقتانووراءهما،ذهبمنطاستينفيذهبمنبازان

وكقماالبندقتان،منهماويقعالبازينفماينفتحساعةكلمضيفعندالناظر،

عندفيصير،ذهبمنوالباب،الطاقاتتلكأبوابمنبابانفتحبندقةسقطت

تطلعثتممواضعهما،إلىتهبانالطاستينفيالبندقتانوقعتوإذامفضضاَ،ذلك

الحقيقية،الشمسطلوعمعالفلكذلكفيلازورديةسماءفيذهبمنأقمار

.2862AV-صالمسبوكالذهبخلاصة)1(
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منطالعةأقمارفهناكالليلجاءفإذاغيبوبتها،معوتغيبدورانها،معتدورو

فييبتدىءثتم،القمردائرةفيالضوءذلكتكاملساعةتكاملتكقما،خلفهاضوء

،الصلاةأوقاتبذلكفيعلمالشص!،وطلوعالليلانقضاءإلىالأخرىالدائرة

إن9ّ:فيقولالحسنبنعليالساعيابنويعققأشعارأ")1(،ذلكفيالشعراءونظم

الأوّلون")2(.إليهايسمُلممنقبةهذه

عمارةمنالشرقيالقسمفيالفخمالضخمالبناءهذامنتقعالمكتبةوكانت

القاعاتوهذه،عالطويلدهليزالفقهمدرسةوبينبيهايفصل،المدرسةهذه

تزاللاسقمةكوىفيهاكانبلنوافذ،لهايكنولم،طابقينبارتفاعترتفع

الخليفةأمرالمدرسةبناءتكاملأنوبعد)3(،والتهويةللإضاءةتكفي،عامرة

وتقذرسابقاً،أثأهاكانالتيالخاصةمكتبتهمناللازمةبالكتبالمكتبةبتزويد

وستينمائةبحملالمستنصرالخليفةمكتبةمنالمكتبةإلىنقلتالتيالكتب

وغيرها)4(.والأدبيةالدينيةالعلومكتبمنحملاَ(وتسعونمائتان:)وقيلحمالاَ،

ورائقة،منسوبةبخطوطنمشةأكثرهامجقدألفبثمانينالمنقولةالكتبوتقدر

(.ذلك)ْبعدإليهانقلماسوى

المكتبة،تغذيةواشمراردوامأجلمنكثيرةغنتةأوقافاًالخليفةأوقفوقد

بالحبرالمكتبةزؤَدوقد،أوقافهمنموفوربنصيبوالمشرفينالمكمَبةوخصّ

.بالمجانذلكوكل،والنسخالكتابةأدواتوسائروالأقلاموالورق

دلفبنعبدالعزيزالشيخإلىوفهرستهاوتنظيمهاالكتببخزانةعُهِدوقد

ضياءوابنبغداد،فيمكتباتلعدّةخازناَكانالذي،الطاهريالحريمرباطشيخ

.82Ar-صالجامعةالحوادث:الفوطيابن(1)

.287صرالمبوكالذهبخلاصة:الأربلي)2(

.027صالصتضريعلماءتاريخ:معروفناجي)3(

.54صالجامعةالحوادث:الفوطيابن)4(

.4/28الاَدابمجمعتلخيص:الفوطيابن)5(
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إلىالعملسيرمراقبةوأوكلت،دارهفيالتيالخليفةبخزانةالخازنأحمدالدين

،المشرفالدباصبنعليالدينوعماد،الخازنالكتبيبنعليالدينشمس

المكتبةالمستعصمالخليفةزاروقد)1(،المناولحذيفةبنإبراهيمالدينوجمال

فأمرعليهاترتيبهاعدموانكر،القائمينإهمالورأىامهـ/645242سنة

ويتعرّفيرعاهاالخزانةهذهعلىحريصاَالمستعصموكان)2(.يومينبحبسهم

فيأنهأخبارهافيوردماطريفومنعليها،القائمينإدارةوحسنأمورهاعلى

متغيّراَ،الخزانةختمشاهدأنهالمدرسةخازن"أنهى:rاهـ/645247سنة

المالومنشيء،منهافشذ،والعينالرهونمنفيهامافاعتبروا،بحالهوالقفل

برميوالحاشيةالفقهاءبإلزامفأمر،الخليفةإلىذلكفأنهىدينار،ثلئمائة

علىذلكبتقسيطفتقدّمشيثاَ.يجدوافلم،أيامثلاثةذلكففعلوا)3(.تراب

ورتب،منهمذلكفاستوفى،أحوالهمقدرعلىوالفراشينبالخزانةالبواب

")4(.عوضهم

وتختمتقفلكانتالمستنصريةكتبخزانةأنّالنمشالخبرهذامنويستفاد

مقابلالناسمنتؤخذورهونأدراهمتضتمكانتأنّهاويبدو،معلومةأوقاتفي

هذهمصالححفظعلىحريصاَالمستعصمالخليفةوكانكتبها،بعضإعارتهم

(.)ْالعابثينعبثمنالخزانة

منيحرصبغداد،معالممننئراًمعقماًالم!نصريةالمدرسةخزانةكانت

الديننورزارهافقدكتبها،علىويطلعالمكتبةيزورأنالأمراءمنإليهايقدّم

ام،هـ/634245سنةشهرزورصاحبزنكيالدينعمادبنشاهأرسلان

.Alصالجامعةالحوادث:الفوطيابن)1(

.17-ا017صالسابق)2(

وهذا.يعرففلا،الكومةفيالسرقةبدسفالسارق.الترابمنكومةواحدكلرميأي)3(

الناشر(.)حاشية.العربعندكالمفايلة

;f)223صالجامعةالحوادث.

.ا-67168صالعراقفيالقديمةالكبخزائن:عوادكوركيس)5(
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إيوانهاطرفعلىوجلسإليهاوحضر،المستنصريةبا.لمدرسةدعوةلهو:"عُمل

ثغ،الدروسبهاالمدزسونوذكر،الختماتوقُرِئت،الربعاتوفُرقت،الصغير

وزارها")1(،دارهإلىمتوتجهاَخرجثتم،ساعةفجلسكحبها،دارفدخلنهض

الكتبخزانةفدخل،امهـ/696692سنةفارسبلادأميرالتتريغازانمحمود

فيالممالكقضاةقاضي،عبدالرزاقبنحَمْدجيهانقطبوزارهاولمحها)2(

96سنة A/92هـ A،مجموعةالفوطيابنوذكر،قزوينعلماءمنوفدفيام

لهذهخازنأالفوطيابنوكانبها،وأعجبواالمكتبةرأواالذينالأمراءمن

)3(.المكتبة

بخطوطهمالكتبينسخونكانواأو،المكتبةعلىكتبهمالعلماءبعضووقف

القسيسبنعيسىالحكيمالطبيبفعلهماوهذا،المكتبةعلىويوقفونها

ابنذلكفيويقولبخطّه)4(،سينالابن(الطبفي)القانوننسخالذي،الحظيري

كتابنسخائه،القسيسبنعيسىالحكيمهفَةعلوّعلىيستدذ"ومقا:العبري

وحصلت،شرعيبحكمملكهعنالنسخةخرجتثتم،شبيبتهفيبخطه()ْالقانون

وصخحهاوقابهاالنسخةطلبأسن،فلقا.المستنصريةالمدرسةخزانةفي

يتوخاها،مثوبةإلىومحتوه،فضولإلىباغضوهفنسبهمكانها.إلىوأعادها

")6(.موتيبعدعليئَيزرىلئلآذلكفعلتوإنمامخطىء،الفريقينكلا:فقال

الذيالياسة()كتابالمستنصريةالمدرسةخزانةحوتهاالتيالكتبومن

والزواجر.النواهيوضمنها،لقومهخانجنكيزوضعهاالتيالقوانينعلىيحتوفي

بنأحمدهاشمأبو،تعالىاللهإلىالداعيالصالحالعبد"وأخبرني:المقريزيقالط

98.صالفوطيابن)1(

.294-394صالفوطيابن)2(

.166صعوادكوركيس،4/1601والنهايةالبداية:كثيرابن)3(

.947صرالدولمختصرتاريخ:العبريابن)4(

سينا.لابنالطبفيالقانون:يريد)5(

.947صالدولمختصرتاريخ:العبريابن)6(
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ببغداد")1(.المستنصريةالمدرسةبخزانةالِاسةمننسخةَرأىأنّه،اللهرحمهالبرهان

المدرسة،فيالمعيدالطبَيمحمدبنالحسنالدينفخرالفقيهفعلوكذلك

المدرسة،علىووقفهاأخرىكتبأواقتنى،وضبطهبخطهكثيرةكتبأفقدنسخ

ووقفهمجقدأ،عثرتسعةفيبخطهبغداد()تاريخكتابهالبغداديالخطيبونسخ

المدرسةخزانةحوتهاكثيرةكتباَخليفةحاجيويذكر)2(،المكتبةعلى

التيالكتبومن)3(.الجواليقياّبنبخطأحمدمسندضمنهامن،المستنصرية

البخاريأحمدبنإبراهيمبنطهبكرلأبي"الأدبيات"كتابالخزانةهذهتضقنتها

نحوعلىالأدبياتكتابويشتملام(،هـ/065252نحو)تالبغداديثتم

وقفاَقؤتفهبخطوكان،ذلكوغيروحكاياتوترسلشعروفيهمجقداَ،العشرين

--)4(.-.با

الأربعة؟المذاهبيدرسونأساتذةلها،كبيرةجامعةالمستنصريةكانتلقد

فقيهاَ،وستّوناثنانمذهبلكلوكان،والمالكيوالحنبليوالشافعيالحنفي

وعشرةوقارئان،،حديثوشيخ،مذهبلكلومدرس،معيدينوأربعة

دروسوتلقى(،)ْبالطبيشتغلونالمسلمينمنوعشرة،طبوشيخ،مستمعين

هم:،موطفينثلاثةالمكتبةوفي)6(،والخميسوالاثنينالسبتأيّامفيالحديث

يوميةمعاي!ثربالمدرسةللعاملينخضصتوقد،والمناولالخازنومعاونالخازن

الاَتي)7(:الوجهعلىذكرت،شهريةورواتب،واللحمالخبزمن

مى.ا325النيلط3358/المقريزيخطط(1)

.1/288الظنونكف:خليفةحاجي)2(

.1221/خليفةحاجي)3(

الخطية،جوادمصطفىمجامغ)منوايأدبالتاريخأصول:عناVاصعوادكوكيس)4(

/16.)174

.502صالعشيوسف)5(

.212صالمسبوكالذهبخلاصة:الأربلي)6(

.502صالعث!يوسف،165صعوادكوركي!)7(
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سرلمدا

نزلخاا

لمعيدا

نزلخااعدمسا

لولمناا

لبلطاا

يوميأبالرطلخبز

02

بالشهرديناريوميأبالرطللحم%

قراريط(01)و2

،وخازنومشرفناظربينالعلماء،منمجموعةالمكتبةفيعملوقد

وفياتهم.حسبنذكرهم

:(الخَزَنة)1أولأ

الناسخالبغداديطالبأبيبندلفبنعبدالعزيزالدينعفيفالشيخ-ا

إليه"وفؤَض:الساعيابنقالالمستنصر،زمنناظرأكانام(،هـ/637923)ت

الخزانة.بهذهالمشتغلينطليعةفيوهو")2(،بمدرستهالكتبخزانةأمرالمستنصر

سنةالعدلتوفي،دلفبنعبدالعزيزبنأحمدالدينضياءالعدل-2

.(م)2I3هـ/2!ا04

وقد)4(،الخزانةهذهفيثابتخازنأوّلوهو،الكتبيبنعليالشيخ-3

المستنصرية.المدرسةافتتاحيومعليهمخُلِعمقنأنهالفوطيابنذكر

.61-5617صعوادكوركي!(1)

.54صالجامعةالحوادث)2(

(r)54صالجامعةالحوادث.

.56صالجامعةالحوادث)4(
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بنعلي:الكتبخزانةعلىالإشرافعلىتعاقبواالذينالعلماءومن-4

)1(.البغداديالفقيهالمؤرخ(ام274هـ/674)تالساعيعثمانبنأنجببنالحسن

أُسِرَالذيالأديبالمؤرخّالفوطيبنأحمدبنالرزاقعبد:الخَزَنةومن-5

كتبخزانةسراحهإطلاقبعدووليام،258هـ/656سنةالتترغزوعند

بلغتمؤتفاتهإنقيلحتّىمكثزا،بارعاَمؤتفأالفوطيابنوكان)2(،المستنصرية

ويكتب،الرائقالفائقبخطهكراريسأربعيومكلفييكتبوكانبعير(،)وَقْرَ

بمراغةالرصدكتببخزانةبعدفيماالفوطيابنوكُلًف)3(،ظهرهعلىنائموهو

التيالتاريخيةبالمؤتفاتعارفأ،فيهاالنفيسةبالكتببصيرأوكان،سنةعشرةبضع

عليهامتوليأفبقي،المستنصريةكتبخزانةفوليcبغدادإلىعادثمّ،تحصىلا

هاتينمنأكئرالبلادفيلي!إنهويقال.مهـ/7231323سنةماتأنإلى

.Mباشرهمااللتينالخزانتين

المستعصيياقوتالدينجمالالمشهورالخطاطالخَزَنةومن-6

(.ام()ْهـ/896892)ت

منهم:اشتهرفقدالخزانةهذهعلىالمشرفونأمّا

المدرسةخزانةفيمشرفأؤلوهو،الدباسبنعليالعماد-ا

المستضرية)6(.

الخزنة.بينذكرهتقذموقد،الفوطيابن

بنعبداللهبنمحمدالدينمحىالثيخالخزانةعلىالمشرفينومن-3

386.صالجامعةالحوادث(1)

.ا؟4/16والنهايةالبداية:كثيرابن،272-1/273الوفياتفوات:شاكرابن2()

(r)1273/الوفياتفوات:شاكرابن.

.4275/الحفاظتذكرة:الذهبي)4(

40صالألقابمجمعتلخيص:الفوطيابن)5( 4-90A.

المستنصرية.المدرسةافتتاحيومعليهمخُلعمقنوهو56صالجامعةالحوادث(6)

09

http://www.al-maktabeh.com



المستنصريةصثحيخةحضلم(،هـ/7681366)تالفقيهالعاقوليالواسطيمحمد

)1(.الكتبخزانةعلىمنهاوالإشراف،والدهعنبهاوالإفادة

،الخالديالمجدأبيالدينشمسبنيحيىحامدأبوالدينومحيي-4

)2(.الفوطيابنشيخ

المكتبة:فيالمناولينمنويذكر

)3(.الخزانةهذهفيمناولأوّلطوهو،حذيفةبنإبراهيمالجمال-ا

أقدممنوهو،ووصئهالساعيابنصاحب،الحداديسعيدبنمحمد-2

)4(.الخزانةهذهفيالمناولين

ام(.45rهـ/74ا)تالحداديسعيدبنمحمدبنعبدالرحيموابنه-3

(.)ْالمستنصريةكتببخزانةتامةمعرفةلهكان

والعلماء،الخلفاءعنايةونالتاتسعتالتيالعظيمةالخزانةبهذهمرّتوقد

،ونكباتاحداثبهامزت،النادرةالنفيسةالكتبمنالألوفعشراتوحوت

،امهـ/656258سنةبغدادعلىالمغولاستيلاءعندكانتالمحزنةنهايتهاولكن

نُقلقدالخزانةهذهمنكبيراَجانباَأنويبدوفيها،ْوالعمرانالعلممعالموتدمير

الكتبي،شاكرابنذكرفقد،العراقعلىالمغولاستيلاءعندمراغةإلىبغدادمن

حرمةذا"كان:الديننصيرأن،الطوسيالديننصيرترجمةفيالصفديوكذلك

بمراغةوابتنى...عليهبهيشيرفيمايطيعهوكان،هولاكوعندعاليةومنزلة،وافرة

منوملأهاالأرجاء،فسيحةعظيمةخزانةذلكفيواتخذعظيمأ،ورصداًقُبَه

أربعمائةعلىزيادةفيهاتجقَعحتى،والجزيرةوالشامبغدادمننهبتالتيالكتب

4.87/الذهبشذرات:العمادابن،185صالمختارمنتخب:السلميرافعابن(1)

.184صالألقابمجمعتلخيص:الفوطيابن)2(

المشضرية.المدرسةافتتاحيومعليهمخُلعممنوهو،56صالجامعةالحوادث)3(

.2036/الكامنةالدرر(4)

.2036/الكامنةالدرر(5)
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خزانةفيفيقولام14هـ/8284سنةالمتوقىعنبةابنأقامجقد")1(،ألف

(1)2(.الباقيوالله،شيءمنهايبقَلمأته"والظاهر:المستنصرية

منذكانتعواد،كوركيسيقولكماالمستنصريةكتبخزانةأنهذاومعنى

والتمزيقوالنهببالحرقكتبهاتشتتإذ،خاويةخالبةللهجرةالتاسعةالمائةبداية

"ربيعهوواحداَكتابأخلاما،مصيرهاليوميعلملامنهاسلموالذي،والتغريق

الوطنيةالخزالْةفياليومهيمنهالمستنصريةنسخةفإن،للزمخشريالأبرار"

)3(
ريس...

:بالقاهرةالفاضلالقاجامدرسةخزانة-ز

اللخميسعيدبنعليبنعبدالرحيمالفاضكالقاضيأشسها

إلىوانتقل)بفلسطين(،بعسقلانولدام(،25ا-1355هـ/)952-695

ومنالأيوبيالدينصلاحالسلطانوزراءمنوكان،القاهرةإلىثغالإسكندرية

فيالخاطرسريعكان،المترسلينالكتابأئمةمنأحدأ،بعدهيخدمولم،مقزبيه

البلادملكتائيتظتوا"لا:فيهالدينصلاحأقوالمن،الرسائلكثيرالإنشاء

.(f)"الفاضلبقلمبل،بسيوفكم

للشافعيةوقفهامكتبةبهاوألحق،مدرسةالفاضلالقاضيأشسلقد

مجلّد،ألفمائةتضتموكانت،الخاصةكتبهمنزؤدهاملوخيا،بدربوالمالكية

بالفاضلية،وتُعرفالخزائنوأجملأكبرمنهذهالفاضلالقاضيكتبخزانةوكانت

.1/1V9بالوفياتالوافي:الصفدي،2914/الوفياتفوات:شاكرابن(1)

82.صالطالبعمدة:عنبةابن)2(

.017صالعراقفيالقديمةالكتبخزائن)3(

الزاهرةالنجوم:برديتغريابن1/284،الأعيانوفيات:خلكانابن:فيترجمته)4(

قمالقصر،خريدة:الأصفهانيالعماد2،241/الروضتينكتاب:شامةأبو،6/156

/35.?مصرشعراء
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منهمذُكرمدرّسونالمدرسةهذهفيوكان)1(،بالقاهرةمدرسةمعهاوأنشأأنشأها

فيكانأي،ومرتباتإعاشةولهم،المدرسةفييقيمونوطلاب،الشابي

وللمكتبة،والإعاشةوالإقامةالتدريسنظامالأخرىالمدارسفيكماالمدرسة

الرحيمعبدبنأحمدبنعليبنالرحمنعبدذُكروقد،ومناولونومشرفونخَزَنة

الفاضلية،المكتبةخازنيأحدالفاضلالقاضيحفيدابنام(هـ/96592)ته

231(.مكثركاتبأوكان

خزائنأنقاضعلىخزانتهكؤَنباقتنائها،شغوفاًللكتبمجاَالقاضيكان

صلاحبقيادةام171هـ/567سنةمصرالأيوبيوندخلفقد،الفاطميةالعلمدار

بأنالأيوبيالسلطانإلىوُشيوقد،الفاطمتيندولةعلىوقضى،الأيوبيالدين

فيبأنوأوهموه،واَرائهمالفاطميينمذاهبعلىتشملأسفاراً(العلمدار)في

منالأكبرالجانبوتفرقبإتلافها،فأمر،والمسلمينالإسلامعلىضرراَبقائها

فاختار،لهفأذنمنها،يختارأنالفاضلالقاضيواستأذنهسبأ،أيديالكتبهذه

ثمانينسنةهوأنشأهاالتي،الفاضليةالمدرسةفيوجعلهامجقدألفمائة

)3(.بالقاهرةملوخيابدربوخمسمائة

الدينصلاحان،الفاضلللقاضيمعاصرأكانالذيالكاتبالعمادوروى

الكتبأفضلواختار،التكليفبهذافسعد،الفاضلللقاضيالكتببيعبمهضةعهد

القاضيواشتركبيعالكتبمنإكبيراَقسماَوأن)4(،السلطانيستأذنأندونلنفسه

فيأخذالفاطميةالكتبداريتفخصكانالقاضيإنّوقيل(،البغ)ْهذافيالفاضل

باليةالبيععندلتبدوالبركةفيورماهجلدهقطعشيءاْعجبهوكلمافيها،ماأفضل

.277-.28صالعشيوسف،-183184صطرازيدي:فيهاينظر()1

2.938/الأعيانوفيات:خلكانابن)2(

(r)طرازيدي1/87،الجديدةالتوفيقيةالخطط:مباركعلي4/97،العبر:خلدونابن

.183ص

.81-482/العبر:خلدونابن(4)

.(YVA/?ايأعثىصبح:القلقشندي،1002،802/الروضتينكتاب:شامة)أبو)5(
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علىجدأرخيصةتلكهواشترى،الكتبشراءمنالناسفرغفلقالها،قيمةلا

)1(.مخرومةأنّها

كتبخزانةذلكبعدوهبهفقد،كبيرةالدينصلاحلدىالقاضيمنزلةكانت

تلكفيوكانشاء،مامنهاوانتقى،امهـ/957183سنةسقطتعندماآمدمدينة

سبعينحملالقاضيمنهافأخذمجلد،ألفوأربعونمجلد،ألفألفالخزانة

(T).ء
فيلشخصعرفتكتبمجموعةاكبريقتنيأنالقاضياستطاعوهكذا،تالى

ضخامةفييضاهيهولا،لهأُتيحتالتيالفرصبشب،والمكتباتالكتبتاريخ

خزانته،حوتهاالتيالأسفارالمؤرّخونقذَروقد،الملوكإلاّكتبهاوكثرةخزانته

.r(مجلّد)ألفوألفمجلّد،ألفئلاثينبين

بل،لْحسبوكثرتهابعظمتهاالفاضلالقاضيكتبخزانةقيمةتكنولم

المؤلفينبخطوطالنسخأفضللِختاركانفقدفيها،التيالكتببنوعية

من،الواحدالكتابمننسخةمنأكثريقتنيوكان،تمليكاتوعليها،المشهورين

وفي)4(،للجوهريالصحاحكتابمننسخةعشرةثمانيخزانتهفيكانأنهذلك

منهالتمس:قيلنسخها،وكثرةونوعيّتهابالكتبعنايتهعلىدلالةالتاليةالرواية

خمساَالحماساتمنلهفاستحضر،تماملأبي()الحماسةديوانمننسخةمرَةابنه

عليهاوهذه،فلانبخطهذه:ويمَولنسخةنسخةينفضوصار،نسخةوثلاثين

وأمر،للصبيانيصلحمافيهاليس:وقال،الجميععلىأتىحتّى...فلانخط

منالمتناميةالعظيمةالمكتبةلهذهبدلاوكان(،بدينار)ْنسخةلهيشتريأنالكتبي

يرسلهموآخرون،لحسابهيعملونومجقدوننساخلديهفكان،ومجلديننُ!اخ

.1002/الدولتينأخبارفيالروضتينكتاب:شامةأبو)1(

(Y)293/شامةأبو.

:المقريزي4/235،الشافعبةطبقات:السبكي2/244،الروضتينكتاب:شامةأبو)3(

ومقل.مكثربينكتبهمقدارفيالمؤرخونويختلف2/367،الخطط

4.325/الذهبشذرات:العمادابن(4)

.2367/المقريزيةالخطط:المقريزي(5)
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)1(.المختلفةالبلدانفيإلكتبعنللبحث

وقفهامكتبةبهاوألحقتقذم،كما،مدرسةالفاضلالقاضيأشصوقد

ألفمائةتضتموكانت،الخاصةكتبمنزؤدهاملوخيا،بدربوالمالكيةللشافعية

اللغةفي(الجامع)معجممثل،نادرةنفيسةمؤتفاتالمكتبةهذهوحوتمجلد،

وكتابام(،219هـ/4'11)تاللغويالقزازعبداللهأبيجعفربنلمحمد

الكريمللقرآنتفسيروهوم(899هـ/388)تالأدْفُونيعليبنلمحمد)الاستغناء(

الصقليبكرأبيعليبنلمحمد(الشريعة)محاسنوكتابجزءاَ،وعشرينمائةفي

مجلّدات)2(.ثلاثةفيم(759هـ/36ه)ت

(ام592هـ/68)تهالرحيمعبدبنأحمدبنعليبنالرحيمعبدعُتنوقد

أديبوهو،الفاضلالقاضيحفيدوهو،تقذمكما،الفاضليةالمدرسةفيخازنأ

كما،للطلابوالطعامالإقامةيوفّركانالمدرسةنظامأنويبدوومكثر)3(،وكاتب

فصارالضُزُ،وم!همبمصر،الغلاءعثمَفقد،المدرسةهذهنهايةخبرمنظهر

الكتب،منفيهاكانمامعظمذهبحتىخبز،برغيفمجلّدكليبيعونالطلآب

وصففيشامةأبوويفصلفتفزقت)4(،بالعاريةعليهاالفقهاءأيديتداولتثمّ

فيام492هـ/496عامالنيلبواديالغلاءوقعلضا:فيقولالمدرسةهذهنهاية

يبيعونفأخذوا،الفاضليةالمدرسةطلبةالجوعمَنَ،المنصوريكتبغاالملكزمن

)ابنيدعلىكبيرقسمأخرىمكاتبومنمهابيعقدوكان،برغيفكتابكل

دهيزفييجلسصورةابنوكانام(،021هـ/657)تالكتبدلال(صورة

عليهمويعرض،والفضلاءالعلماءكباروالأربعاءالأحديوميعندهويجتمع،داره

تباعكانتوربّما،السوقوقتانقضاءإلىعندهيقيمونوكانوا،تباعالتيالكتب

4.325/الذهبشذرات:العمادابن2،387/الخطط:المقريزي(1)

.2938/الأعيانوفيات:خلكانابن)2(

(r)1872/بالوفياتالوافي:الصفدي.

.2662/الخطط:المقريزي(4)
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)1(.بالوزنالكتب

هـ/7661-845المقريزيزمنإلىالمدرسةهذهنفائسمنبقيومفا

المدرسةمكتبةداوفي:بقولهالمقريزيوصفه،عثمانمصحفأم(136444-ا

الكوفي،الأؤلبالخطمكتوبجداً،القدركبيرقرآنمصحف،الاَنإلىالفاضلية

بي!اشتراهالفاضلالقاضيإنيقال،عفانبنعثمانمصحفالناسيسمّيه

خزانةفيوهوعنهاللهرضيعقانبنعمانمصحفأنّهعلىدينارألفوثلاثين

")2(.وجلالةمهابةعليها،غربتهمنالمحراببجانبلهمفردة

ومدرسته:حنيفةأبيمشهدخزانة-ح

العميدالمنصوربنمحمدسعدأبوبنىام،هـ/945566سنةفي

(ام111هـ/494)تالسلجوقيأرسلانألبللسلطانالمملكةمستوفيالخوارزمي

مدرسةمباشرةبجوارهأنشاثتمكبيراَ،مشهداًوجعله،حنيفةأبيالإمامقبرعلىقبة

واتتحت،والمدرسةالمشهدعلىالضريحاسماشتملوقد،للحنفيةخقمصها

هـ()3(.945)سنةنفسهاالسنةفىِالمدرسة

الطبيبجزلةبنعيسىبنيحىإن:يقالفيماكانتالخزانةهذهبدايةإن

قدعيسىبنيحىوكان)4(،حنيفةأبيمشهدفيوجعلهاوفاتهقبلكتبهأوقف

.914صمصرفيالفاطميون:ح!نإبراهيمحن،1268/الروضتينكتاب:شامةأبو(1)

.4/791الخطط:المقريزي2()

(r)شاكرابن،2245/الأعيانوفيات:خلكانابن،901صالزمانمراَة:الجوزيابنشط

الجامع:الساعيابن1238،153،رقمالاْحمديةمخطوطةالتواريخعيون:الكتبي

المعلمفي،حنيفةأبيمدرسةعنمفصلةدراسةلهجواد:مصطفى236،صالمختصر

عراد:كوركي!7،السنةالأؤلوالعددt،234-ص6،السنةالأؤلالعددالجديد

العربيةالكتبدور:العشيوسفا-51،154صالعراقفيالقديمةالكتبخزائن

"921-1222.ص

الفداء:ابو9/911،المنتظم:الجوزيابن3/256،الأعيانوفيات:خلكانابن)4(

.2/223البثرأخبارفيالمختصر
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معنياَجزلةابنوكانام)1(،هـ/394990سنةالموتفراشعلىوهوكتبهأوقف

وأكتبهمالعلماءمنمجموعةأوقفوقد)2(،المنسوببالخطكتبهاوقدبكتبه

السلاملعبدالقرآنتفسير:ذلكمن،ومدرستهحنيفةأبيمشهدخزانةعلىبعفحها

زمانه،فيالمعحَزلةشيخام(هـ/488590)تالقزوينييوسفبنمحمدبن

أربعمائةوقيلمجقدئلاثمائةيقالفيمايبلغجداَ،وكبيرضخمكتابوالتفسير

فما،لهوهبتهعليئَقرأه"من:قالمؤلّفهأنويروىمجفد،سبعمائةوقيلمجقد

فيسكنقدوكانمجقد،آلافأربعةفيهامكتبةلهالقزوينيوكانأحد")3(،قرأه

بعضأنّالمحتملومنبغداد،إلىنقلهاكثيرةكتباًفيهاجمععامأأربعينمصر

حنيفة.أبيمشهدفيصارتقدالكتبهذه

هـ/538)تالمعروفوالمفسرالمؤلّفالعالمعمربنمحمدالزمخشريأمّا

أيضأالمشهدوفي،حنيفةأبيمشهدعلىالجليلةالقيمةكتبهأوقففقدام(143

وقدأم()4(.هـ/654256)تالجوزيبنسبطشهدهاوقدالجاحظكتبمعظم

وقد،بخطّهالزمخشريالتنزيلحقائقعنالكشافكتابأيضاَالمكتبةهذهحوت

(.)ْووصفه(ام656هـ/ا567)تخليفةحاجيرآه

الزمانبمروروكثرتنمتنفيسةكتبخزانةحنيفةأبيمدرسةفيوصارت

فيوأثبتوهالناسخوننسخهممّاأوإليها،المهداةأوالموقوفةالكتبمنسواء

ويشرفكتبهايتعفدمنولها،العلمطلبةعلىموقوفةالخزانةوصارت،الخزانة

عليبنعبدالعزيز:منهمالمشهد،فيالخازنينمنمجموعةوعرف.إدارتهاعلى

بغدادإلىتدمقدوكانام(،172هـ/568)تالفقيهالخوارزميسعيدأبيابن

.923صالدولمختصرتاريخ:العبريابن)1(

.ب1348/الأحمديةمخطوطة،التواريخعيون:شاكرابن)2(

yالزمانمرآة:الجوزيابنعبط)3( Y r6015الوطنيةالمكتبةمخطوطأ.

.15/هاروناللامعبدتحقيقالحيوانومقذمة،0/158الزمانمراَة)4(

.21482/الظنونكف)5(

4AV*الحكمةببت
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أيضاَحنيفةأبيبمشهدالكتبخزنةومنالمشهد)1(،فيوسكنالخزانةفيوعمل

وكانتالخزانةهذهالجوزيابنشهدوقدام()2(،173هـ/956)تالأهوازيابن

الخزائناْثباتعلىوقفكماعليهوقفثبتولهاالكثيرةبالكتبحافلة

)3(.الأخرى

مسعودأحمدالدينضياءوظائفحدّدتالخليفةعننشرةوصدرت

فيها:جاء،بالمكتبةخاصةوأموراَ،حنيفةأبيمشهدمدرسالتركستاني

)4(-
متطلباَ،بفهرستهذلكمعارضأ،وغيرهاالمجلداتمنالكتببخزانةما"وليثبت

وقتكلفيونفضهابمراعانهااستصلاحهبعدخازنهاوليأمر،منهاشذًقدعساهما

عنبالرهنمستظهراَ،أمانةذيإلىإلاّمنهاشيئاًيُخرجوألاشعثها،ومرمة

عليهايحرصنفيسةكتبمنفيهاوماالمكتبةأهقيةيوضحالبيانوهذا(،ذلك")ْ

.الناسمنالمؤتمنينالثقاتإلىإلاّتعارولا

إلآالعصرهذافيمنهايصلولموالضياعالتبعثرالخزانةهذهمصيركانلقد

التيمخطوطاتهابعضنقلتوقد،مطبوعحديثوأكثرهاالقليلةالكتببعض

حنيفةأبيمشهدزالوماببغداد)6(.الأوقافمكتبةإلىكتابأوأربعينبمائةتقدّر

خيفة،أبيالأعظمالإمامإلىنسبةالأعظميةمظقةفياليومحتّىبغدادفيقائمأ

صارتالتيالمشهدبجوارالمدرسةزالتومابغداد،شماليأميالثلاثةنحوعلى

قليلالمخطوطاْنإلاّ،ومخطوطةمطبوعة،جئدةكتبخزانةوفيها،ال!ثمريعةكلية

المتاخرة.العهودمنوهو

10.32/الحنفيةطبقاتفيالمضيهالجواهر:القرشي)1(

(Y)0/1482الفتظم:الجوزيابن،12286/والنهايةالبداية:كثيرابن.

(r)367صالخاطرصيد.

ثبت.فيالمجفداتأسماءيكنباي)4(

.9236/المختصرالجامع:الساعيابن)5(

.154صالعراقفيالقديمةالكتبخزائن:عوادكوركي!)6(
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النجف:فيالحيدريةالخزانة-

وإن،بهاالملحقةوالمدارسالعلمدورخزائنضمنالخزانةهذهجعلنالقد

المشهدأنحاءفيالتدريسيجريالحيدريالمشهدوفي،للمدرسةذكريردلم

العلميةالمجالسهذهوتسقىالكتبوتُقرأالواعظونويعظالعلمطلبةويجتمع

العلمية.بالحوزة

عليهطالبأبيبيعليالإمامقبريضمّالذيالنجففيالحيدريالمشهد

وجمالأ)1(.روعةوأكثرها،العراقفيالإسلاميةالمشاهدأقدممنالسلام

بالكتبأغناهاوقدالقديممنذأنشئتكتبخزانةالمشهدهذاصحنفي

أشهرهمومنوالعلماء،والوزراءوالأمراءالسلاطينمنمجموعةالنفيسةالقتمة

جعفرالشيخالخزانةهذهوصفوقدم(،هـ/372829)تالبويهيالدولةعضد

النادرةالثمينةالكتبمنالزمانقديممنذفيهاكان"قد:فقالالنجفيمحبوبةآل!

بخط،خطوطهمعليهاأومصتفيهابخطوأغلبهاغيرها،فييوجدلمماالوجود

هومافيهايوجدولم،القديمةالعصورفيمخطوطة،ثمينورقعلى،متقنجتد

لهايوجدلاالتيالنفائسمنفهي،قبلهماكفهبلالعاشر،القرنفيمخطوط

هدايامنوهي،بالذهبمحلاةالخطاطينلأشهرثمينةمصاحفوفيهانظير.

الكوفيففيها؟الخطمختلفةالعصور،مختلففيووزرائهمال!ثسِعةسلاطين

رَ!علىمكتوب)2(،سفينةبقطعمصحفمنقطعةومنها.واليمانيوالأندلسي

(،طالبابيبنعليكتبه،الهجرةمنأربعينسنة)تمّ:آخرهوفي،كوفيبخط

92-64،صوحاضرهاال!نجفماضي:مجوبةآلجعفرالمث!هد:هذاتاريخفيينظر)1(

جامعفيالعلميةالحياةتاريخ:الدجيليالدينوضياءاهـ،353صيدا،العرفانمطبعة

2االعدد6الرسالةمجقة،الأشرتالنجف V272العدد،151ا-ا905ص

191`سنة،هاها-.548ص n،!صالعراقفيالقديمةالكتبخزائن:عوادكوركي

r1-ni,.

يأ:والسفينة،طولهيليمئالاعرضهيليمفايفتحأيعواد:كوركي!الأستاذالق)2(

.551-552ص)4391(18بدمقالعلمرتالمجمعمجلة.الأدبيالمجموع
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هذافيماوأكثرالسلامعليهالأميرخطأنهالخبيرينالأعلامبعضويحسب

الأربعمائةخطوفيها،مصحفأربعمائةمنيقربماففيه،مصاحفاليومالمخزن

دا)1(.بثمنتقذرلاالتيالأعلاقمنفهيوبالجملة،الهجرةمن

الكتبإلىبالإضافةونادرةنفيسةكثيرةمصاحفالخزانةهذهحوتلقد

)2(:منهاالنفيسالقديمنذكرالأخرى

كتابتهوتُنسب،الكوفيبالخطالزَقعلىمكتوبجداَ،قديممصحف-ا

علي.الإمامإلى

كتابتهوتنسب،الكوفيبالخطالرقعلىمكتوبجداَ،قديممصحف-2

هذهفيالخطيّةالاَثارأنفسمنالمصحفينهذينوكلا،عليبنالحسنالإمامإلى

عهدأ.وأقدمها،وأثمنهاالخزانة

وهناكم(.r19)وثلثمائةإحدىسنةكتب،الكوفيبالخطمصحف-3

أحمدبخطوالاَخر،المستعصميياقوتبخطأحدها،أخرىكثيرةمصاحف

الشهير.الخطاطالنيريزي

،الكاتبونكتبهماأحسنمن،الخزانةتضضنتهاالتيالمصاحفوأغلب

تتجفىفيها.المزخرفونوزخرفه،المذهبونوذهبه،المجلدونجلدهماوأجود

مظاهرها.بأجلىوالتجليدوالتزولِقالنسخفنون

الخزانة:هذهفياليومتُرىالتيالأخرىالمخطوطاتومن

نسخةوهي،إسحاقبنحنينمؤتفاتمنلعقه،الأغذيةقوىكتاب-ا

كوفي.بخط،الورافيوسفبنمحمدكتبهاجدأ،قديمة

.001صوحاضرهاالنجفماضي)1(

لغة595،65-.ص)1491(3العربلغة،عليالإمامكتبخزانة:الدجيليكاظم)2(

.ا-201،.صوحاضرهاالنجفماضي:محبوبةاَلباقر04-45،ص4،العرب

عواد.كوركيسمنوأفدنا
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العربية،علمفيزمانهأوحد،الفارسيعليلأبي:الشيرازيةالمسائل-2

م(.هـ)363739سنةفيالمؤلفعلىقُرئتجداً،قديمةنسخةوهى

خالويهابنشارحهاعلىقُرئت.خالويهلابن:دريدابنمقصورةشرح-3

م(.هـ)375859سنةفي

وامرىء،للأعشىوقصائددريد،ابنومقصورة،النابغةشعرشرح-4

.للهجرةالخامسةالمائةنحوفيكتبت،منهصغيرةقطعة،القيص

ملكابنعليبناللههبةالبركاتلأبي:الحكمةفيالمعتبركتاب-5

.ام(143هـ/538سنةبعْدادفيكُتبت،منه)قطعةبالئهالمستنجدطبيب،البغدادي

عليبنالحسنبنمحمدجعفرلأبي:القرآنتفسيرفيالتبيان-6

م()1(.1851هـ)046سنةالنجففيالمتوفّى،الطوسي

ام(،هـ)626228سنةالمتوفى،الحمويلياقوتالأدباء:معجم-7

المؤلف.بخطالأولالجزء

فيكتببه(،وليس،للثعالبياللغةفقهغرار)على:اللغةفيكتاب-8

ام(.هـ)064242سنةحلب

بنيوسفبنللحسن:والإلهيوالطبيعيالمنطقفي:الخفيةالأسرار-9

)2(.المؤلفبخط،أجزاءثلاثة.م(هـ)7261325سنةالمتوفى،الحليالمطهر

هـ745سنةالمتوفىالأندلسيالنحويحيانلأبي:التقريب-15

المؤلف.يخط(م134)4

إبراهيمبنمحمدبنالرحمنلعبد:الطبفيالإيلافكتابشرح-11

سنةشارحهكتبه،للهجرةالثامنةالماءأبناءمن،الحليالعتائقيبابنالمعروف

rالشيعةتصانيفإلىالذريعة:بزركأغا(1) 03 / r.

الرقم1051/الذريعة:المؤلفوعن،175الرقم2/45الذريعة:الكتابعنراجع)2(

.7025
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)1(.الغرويالمشهدفيم(هـ)7551354

العتائقيلابنالطبفي،التنقيحأسرارإلىالتلويحشرحفيالتصريح-12

المشهدفيم(هـ)7720137سنةفيبخطّهشارحهكتبه،الثانيالجزء،المذكور

.الغروي

أوقف،الثانيالجزء،القزوينيالكاتبيعمربنلعلي؟الملخصشرح-13

.(f?هـ)776374سنة

بخط،منهصغيرة)قطعة.المذكورالعتائقيلابن:المتنبيديوانشرح-14

.(9vrtfVAn(-&اسنة،الشارح

وهي.العتائقيلابن(الفلكعلم-الهيئة)فيالمعارفصفوةشرح-15

.الغرويالمشهدفيم(،هـ)7871385سنةكتبها،الثارحبخط

بخطوهي،العتائقيلابن(:الهيئة)فيالزبدةتعريبشرحالشهدة-16

.الشارخ

لابنمؤلفاتذلكمن،المقامهذافيحصرهيمكنلاماالكتبمنوهناك

ام(.)271والسبعينالستمائةحدودفيبخطهكتبت،البغدادياليهوديكمونة

الخزنةمنعرفوقد،وخدمومناولونوخزنةمشرفونالخزانةلهذهوكان

ودرسها:الخزانةبهذهاعتنىمنوذكرهم

فرحةفيذكرهوردوقد،عصرهعلماءكبارمنكان:عليانبنيحى-ا

.)2(الغري

)3(،السجاديةالصحيفةاؤلفيذكرهجاء:شهرياربنأحمدبنمحمد-2

كتابا.ثلاثيننحوالعتاثقيابنتصانيفمنالمثهدهذاخزانةفي:عوادكوركي!)1(

.68451/الرسالة(2)

بنالحسينبنعلي،العابدينزينالإمامعنمرويايأدعيةفيكتاب:السجاديةالصحيفة)3(

طالبأبي،!علي
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بنمحمدالحسنأبوالشرتبهاءالديننجمالأجلالسيد"حدّثنا:القائلقولفي

النْه،رحمهالحسينيالعلوييحىبنعكربنمحمدبنعليبنأحمدبنالحسن

لخزانةالخازنشهرياربنأحمدبنمحمداللهعبدأبوالسعيدالشيخوأخبرنا:قال

عرةستسنةمنالأؤلبيعشهرفيالسلامعليهطالبأبيبنعليالمؤمنينأمير

")1(.00.قال،أسمعوأناعليهقراءةم()1)22وخمسمائة

الكيشوان)2(.جعفربنمحمد-3

الشيخالبحاثةقال:الخادمعيمحمدبندارالكتابحسنمحمد-4

منفرغ،بخطهالطالبعمدةكتابعلى"وقف:الأعلامبعضإنّ،محبوبةجعفر

فيالعلماءمنوهو،بخطهكثيرةحواشوعليهم(،j.44اهـ)590683سنةكتابته

.(")3النسب

نصيبكانفكذلكوالتدمير،والخرابالحرقمنالعلمبخزائننزلوكما

المتوفىعنبةابنذكر،م1354هـ/755سنةكتبهابعضأحرقفقد،الخزانةهذه

فيمصحفالغرويالشريفبالمشهدكان"وقد:لقام()هـ)828424سنة

سنةالمشهداحترقحيناحترقالسلامعليهالمؤمنينأميربخطمجقداتثلاث

(.طالبأبوبنعلي)وكتب:اَخرهفيكانإنهيقال،وسبعمائةوخمسينخمس

معيةبنالقاسمبنمحمدعبداللهأبوالدينتاجالسعيدالنقيبالسيدحدثنيولكن

الحسينبنمحمدالدينفخرالعلامةالشيخالمولىلأميوجدي،النسابةالحسني

أبيبن)علي:المصحفذلكاَخرفيكانالذيأن،اللهرحمهالأسديحديدابن

عليهعلييكتبهكانالذيالكوفيالخطفيبالواومشتبهةالياءولكن(،طالب

")4(.السلام

خزائنمنكثيرفيعديدةخطيةنسخالسجاديةالصحيفةمنأنعوادكوركيسالاْستاذوذكر1()

.691برقمالعراقيالمتحفكتخزانةفيحسنةنسخةومنه،الكتب

.201صوحاضرهاالنجفماضي)2(

.201صوحاضرهاالنجفماضي)3(

.هصطالبأبيآلأنسابفيالطالبعمدة:عنبةابن)4(
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"لتطاول:إتهقالوتاريخهاالخزانةهذهأحوالعلىالمطلعينبعضوذكر

وأكلتبعضهاتلف،العلمعنوخلؤهم،المخزنبهذاالقائمينوإهمالالأيام

هذهيأخذونالذينوالمستعيرينالسراقأيديبهاعاثتبعدما،منهاالباقيالأرضة

من،وخارجهالنجففي،البيوتبعضفياليوموتوجديرجعونها،ولاالكتب

")1(.العلويةالحضرةوقفصورةوعليهاالكتبهذه

"إن:فقالإليهصارتوماالخزانةهذهالدجيليكاظمالأستاذووصف

بعضهاأوراقهلُصقتقسم:أقسامثلاثةتقسمالأمير،خزانةفيالموجودةالكتب

ناقصبينوقسماْوراقه،وتمزقتالأرضةأكلتهوقسم،الرطوبةمنيعض

(1)2(.وتام

الحرقمنالتلفبعضإلىالحيدريالمشهدمكتبةتعزضتفقدهذاوعلى

عامرةبقيتالمكتبةولكن،الإهمالبسببوالتلفالكتببعضوضياعوالتمزيق

فيمنزلتهاويعرفونبهايعنونالذينالعلمأهلمنالحريصينبفضلوتزدادتكثر

.والنفوسالعقول

الرجا:للشريفالعلمدار-ي

بنمحمدالحسنأباالرضيالشريفأنإلىالمصادرمنمجموعةاشارت

،عامرةخزانةولهاعلمدارَلطلآبهأنشأقدام(15\079-هـ/104)935-الحسين

وكان،العلميةالمحاضراتفيهاويُلقي،الخاصمالهمنتلامذتهاعلىينفقوكان

بالإضافة،الماديةالأمورمنالطالبيحتاجهماكلفيهمخزنهذهالعلمداريتبع

تنظيمأومنظمةمرتّبةوكانت(،العلمدارب)خزانةعرفتعامرةكتبخزانةإلى

إقامةعلىيدلّماوفيهاالطلآبعلىينفقكانالرضيأنعلىيدؤومقا-جيدَا،

الوزيرلهفأرسلغلاملهولدالرضيالشريفإنقيل،التاليةالرواية،فيها"لطلاّب

.ا.r-ا20صوحاضرهاالنجفماضي(11

.1491تموز،04صالعربلغة،اللامعليهالأميرخزانةوصف:الدجيليكاظم)'(
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على"يفرقه:الوزيرفقال،يقبلهأنفأبىدينارألففيهبطبقالمهلبيمحمدأبو

رجلفقاميريد،مااحدكلفليأخذحضورهمها:قال،العلمطلآبمنملازميه

فسأله،الطبقإلىالدينارورذوأمسكها،قطعةجانبهمنفقرضديناراَ،وأخذ

الخازنيكنولم،ليلةالسراجدهنإلىاحتجت:فقال،ذلكعنالرضيالشريف

عوضإليهلأدفعها،القطعةهذهوأخذت،دهنأالبقالفلانمنفاقترضتحاضراَ،

سضاهالهماتخذهاقددارفيالرضيللشريفالملازمونالعلمطلبةوكان،دهنه

إليه.يحتاجونماجميعلهموعتن(،العلم)دار

بعددمفاتيحللخزانةيتّخذبأنالحالفيأمرذلكالرضيالشريفسمعفلقا

يعطيه،خازنأينتظرولا،إليهيحتاجماليأخذ،مفتاحمنهمكلإلىويُدفع،الطلبة

هدْامَنْاْعظملافكيف:بقولهالحكايةالوزيروختم،الصورةهذهعلىالطبقورذَ

)1(.الرضيالشريفيعني"،حاله

وإدارتهاهذهالعلمدارلكتبشافوصفيصلنالمأنالمؤسفومن

عليها)2(.والقائمين

الصاجما:النعمةلغرسالعلمدار-ك

النعمةبغرسالملقب،إبراهيمبنالمح!نبنهلالبنمحمدالحسنأبو

مقدمأكانبغداد،أهلمن،مترشلأديبمؤرخام(،هـ/8.4870)تالصابي

خلفالغنىوافرموسرأوكان،والتاريخالأدبفيكتبله،والملوكالخلفاءعند

2102،1126،الوطنيةالمكتبةمخطوطة،طالبأبيأنسابفيالطالبعمدة:عنبةابن)1(

هـايجاز.بتصرتهـ،ا703بيروتط،2-3صالمقدمة،الديوان:الرضيالثريف

العثى:يوسف231،صالعراقفيالقديمةالكتبخزائن:عوادكوركي!:فيهاراجع)2(

مثابهفيالتأويل)حقائقمنالخامىالمجلَدمقذمة،154-156صالعربيةالكتبدور

1n-صالغطاءكاشفآللمحمدالمقذمة،الرضىللث!ريف"التنزيل noالنجفط

i Ar i،52ص32العددالعرفانمجلة t،سنةi wi.
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دينار)1(.ألفسبعينوفاتهبعد

منالغربيبالجانبعوفأبيابنشارعفيكتبدارالنعمةغرسأنشأ

العلمدار"أن:وقفهفيالسببإنوقيل،ام650هـ/452سنةوقفاَجعلهابغداد،

الخوففبعثفيها،ماأكثرونُهب،احترقتالسورينبينالوزيرسابوروقفهاالتي

بشارعالدارتلكببناءوأمر،الكتبهذهوقفأنالعلمذهابعلىالنعمةغرس

إلى-المنسوبالشارعهوعوفأبيابنوشارعبغداد")2(،غربيمنعوفأبيابن

القلاييننهرإلىمنهيسلكالذي،عوفأبيبنمرزوقبنعبدالرحمنبنأحمد

فنونفيكتابألفنحوعلىالعلمدارحوتوقد)3(المواضعمنقاربهوما

ملتقىالخزانةهذهوكانت(،مجقد)ْاَلافأربعةبلغتبل:وقيل)4(،العلوم

للعلماءومجمعاَ،والمناظراتالمحاضراتفيهاتقام،العلموطلآبالعلماء

الحنبليعقيلبنعليالوفاءأبووالمناظراتاللقاءاتهذهبعضذكر،والدارسين

بداريومأ"حضرنا:قال)الفنون(بالموسومالكبيركتابهفيام(911هـ/351)ت

إنسانفقال،وتقبيحهوتحسينهالعقلأمرفتذاكرنا،عوفأبيابنبشارعالكتب

كإيلامالعقلتخالفبأشياءحكمالشرعإنّ:الأشعريالحسنأبيمذهبإلىيميل

والتوحيدالعدلمدْهبيتحلرجلبالحضرةوكانتقرباَ.ذبحهوجعل،الحيوان

قبيحأوحسنقلتفإن؟قبيحأوحسنهذااستدلالكهل:فأجاب)معتزلي(،

لماإبطالأذلككفاناالعقلبأنّهأجبتفإن،تقبيحهأوتحسينهطريقعنسألناك

فسكتإلخ،...النصأينلكقيل،بالشرعذلكعلمتقلتوإن،قررت

ابن،942/المنتظم:الجوزيابن،5126/الزاهرةالنجوم:برديتغريابن:فيترجمته(1)

.5452الظنونكف:خليفةحاجي،12134/وال!نهايةالبداية:كثير

.133صالاَدابمجمع:الفوطيوابن،8216/المنتظم:الجوزيابن)2(

(r)4246/بندادتاريخ:البغداديالخطيب.

.8216/المنتظم:الجوزيابن)4(

العراقفيالقديمةالكتبخزائنعواد:كوركي!،134/'1والنهايةالبداية:كثيرابن)5(

.-168916صالعربيةالكتبدور:العشيوسف،237-923ص
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العلمعلىالنعمةغرسحرصكانوقد")1(المعتزليوظفرالحسنأبيصاحب

الدارإن:فقالذلكالجوزيابنذكروقد،وقفأهذهخزانتهجعلأن،ذهابهوعدم

فبعثهفيها،ماأكثرونُهِب،احترقتقدالسورينبينالوزيرسابوروقفهاالتي

وطفقدالنعمةغرسوكان)13،المكتبةهذهوقفأنالعلمذهابعلىالخوف

الأمانةخانقدالخازنهذاولكن،العلويالأقساسيبابنيُعرفخازنأللخزانة

الكتببيعإن:لهفقيلوباعها،الكتبمنالوقفذكروحك،بالكتبوتلاعب

")3(.الصدقاتفيثمنهاصرفتقد:فقال،محظوروقفهابعد

هذهبقيتكميُعرفولا.امهـ/854870سنةببغدادالنعمةغرستوفىِ

صاحبها.وفاةبعدالدار

:البصرةفيالبقاءأجمابنالفرجأجماللقاضيالعلمدار-لا

(اماهـ/99455)تالبصريالحسنبنعبيداللهبنمحمدالبقاءأبوأنشأ

ومن،المحفوظكثيرمهيبأفصيحأعالماَالقاضيوكان،البصرةفيعلمدارأؤل

دار"وبنى:بقولهووصفهاهذهالعلمدارالذهبيذكر،واللغةبالعربيةالناسأعلم

1()4(مجقدألفعشراثنيبهاووقف،والزخرفةالحسنغايةفيبالبصرةالعلم

rr-\.)الحريريأنويُرجَح ,?/fo o1i- ffi\)الئانية،مقامتهفيوصفهاقدام

دارحضرت،شعبتيموطنإلىغربتيمنأبْتُ"فلما:قولهفي،الحلوانيةالمقامة

رجلقصةيوردثتموالمتغرّبينلماالقاطنينوملتقى،المتأدبينمنتدىهيالتيكتبها

تنظرالذيالكتاب"ما:يليهلمنقالثمّ،الجالسينعلىفسلمدخلكثهلحيةذي

59عربي،الوطنيةالمكتبة،الفنونكتاب()1 ، VAVفيالعراقيةالعلمدور:جوادمصطفىأ،ا

الكتبدور:العشيوسف،4591بغداد792،صالغدعالممجقة،العباسيةالعصور

.017صالعربية

.42-943/المنتظم:الجوزيابن)2(

.942/المنتظم:الجوزيابن)3(

أ.اvv،57تاريخ،الظاهرية،الافعيمناقب:شهبةقاضيابن)4(
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فيماأفضلمنأشعاراَالسائلفارتجل،البحتريعبادةأبيديوان:فقالفيه؟

صزَحثتم،وقدرهقيمتهعرفواوحينئذ،ليمتحنوه،حولهالقومفالتفتَ،الديوان

الواسطيتختلوقد")1(.المقاماتبطل،السروجيزيدأبوأنهنفسهعنأخيرأ

الجالسين،وأمامهافرسمهاالحريريمقاماتنسخةمنالدارهذهخزائنإحدى

أحيانأاسمهاويرد،الكتبدارباسمسفيتوقد،المكتبةتلكمنقسموظهر

)2(.الكتبخزانةالأثيرابنويسقيها،العلمدارباسم

منبنحومؤشسهاوفاةبعدنهبتفقدمحزنةنهايةالدارهذهنهايةكانتوقد

:هـفقال994سنةأحداثفيونهبهاالدارنهايةخبرالأثيرابنذكرأشهر،عشرة

البصرةعلىاستولىلمّا،الحلةصاحبدبيسبنمنصوربنصدقةالأميرإن

مائةمعهوجعل،التونتاشاسمهمزيدبندبيسلجدهكانمملوكاَبها"استناب

وقصدواالعربمنإليهاانضتمومنوالمنتفقربيعةفاجتمعتفارساَ،وعشرين

بهامنيقدرولم،أصحابهوانهزمفأسروهالتونتاشفقاتلهمكثير،جمعفيالبصرة

والدورالأسواقوأحرقوا،القعدةذيأواخربالسيففدخلواحفظها،على

يوماَ،وثلاثيناثنينويحرقونينهونوأقاموا،عليهقدرواماونهبوا،الحسان

الفرجأبوالقاضيوقفها،موقوفةكانتكتبخزانةونُهبتالسواد،فيأهلهوتشرد

ثثم،العربفارقهاوقدفوصلواعسكراَ،فأرسل،صدقةالخبروبلغ،البقاءأبيابن

أهلهاوعاد،صدقةمنوأخذهاالبصرةإلىوعميداَشحنةأرسلمحمدأالسلطانإن

عمارتها")3(.فيوشرعواإليها

الذكرياتمنذكرىوصارت،النفيسةالعزيزةالدارهذهنهايةكانتوهكذا

الحزينة.

ي!.ربا!72-1/62ماتلمقاا:ييرلحرا(1)

.158صالعثىيوسف،0/1284الكامل:الأثيرابن،145صالحريري)2(

(r)0/1274الكامل.
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ببغداد:البشيريةالمدرسةخزانة-م

حظيةأنشأتهايغداد،المستنصريةالمدرسةغرارعلىالمدرسةهذهأنشئت

،امهـ/653255سنةبشيرببابالمعروفةنصرأبيولدهأمالمستعصمالشيفة

وكان،فراغهاقبلكثيرةوقوفأعليهاووقفت،الأربعةالمذاهبعلىوقفاَوجعلتها

واولادهالخليفةوحضر،الاَخرةجمادىعرثالثالخميسيومالمدرسةافتتاح

النهرقليالدينسراج:منهمجمهرةالمدزسينمنفيهاوكانوسطها،فجلسوا

،الجوزيبنالدينومحيالدار،أستاذبناللهعبدالدينوشرف،القضاةأقضى

بنأحمدالدينوعلم،الحنفيالخوارزميالمغربيبنمحمدالدينونور

المذكورين،المدرسينعلىوخُلع.عظيمةوظيفةوعُملت،المالكيالشرمساحي

الأشعار،وأنشدت،القبةوخدموالفراشين،العمارةونواببها،الناظروعلى

)1(.الفوطيابنيقولكمامشهوداَ،يومأوكان

التيالخليفةزوجةقبتهاعنددفنتالتيالقرآندارالمدرسةهذهفيوأنشت

الدارهذهلموضعإيضاحقولهوفيالفوطيابنيقول،دجلةشاطىءعلىأثأتها

والدةبعمارتهاأمرتالتيالقرآندارفُتِحت،شعبانسلخإوفي:إنشائهاوزمان

بَنَتْالتيبشير،ببابالمعروفةالمستعصمالخليفةبنمحمدنصرأبيالأمير

فيوتوفيتبغداد،بغربيدجلةشاطىءعلىالداروهذه،البشيريةالمدرسة

،المذكورةالمدرسةبجانبأعدتهاالتيالقبةتحتودُفِنت،السنةهذهمنشوالتاسع

عندهاا)2(.ودُفن،القعدةذيعشرثانيفيمحمدنصرأبوولدهابعدهاوتوفي

فيالعلملطلابكتبخزانةعليهاالمدرسةمنشئةالسيدةأوقفتوقد

،شروطجملةالخزانةعلىللحفاظفاشترطتعليها،حريصةوكانت،المدرسة

المكرمةالشريفة)3(الجهة،بهوتصذقوقفهما"هذا:ونضها،الوقفيةحذَدتهاكما

فيالقديمةالكتبخزائنعواد:كوركيسوانظر703،803،صالجامعةالحوادث)1(

.-172173صالحراق

.275-276صالجامعةالحوادث)2(

الخليفة.زوجةهناويريد،السيدةالمرأةعنكناية:الجهة(3)
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0)1(،0.الرؤوفةالرحيمةالأمينةالرضيةالبهيرةالسيدة،الصظمةالزكيةالمقدسة

رزقابنشارعمحلةبظاهربإنشائهاأمرتالتيالميمونةبالمدرسةتكونأنوأمرت

بدلفمن،للقيمةحافظبرهنيُعاروأن.السلاممدينةمنالغربيبالجانب،النَه

اللهلعنةفعليهغيرهما،أو،يستعيرهأويتولأهمضنحفظهفيقضَرأو،بذلك

فَمَى)عدلأولاصرفاَالقيامةيوممنهاللهيقبلولا،أجمعينوالناسوالملائكة

رمضانشهرفيوكُتب!)2(،عَلِيمحَمِخاَلنَهَإنًيدلُوَنهُحاَلَذِينَكَلَإثمُإُفانهَاَحَمِعَإُبَغدَمَابَذَلَإُ

")3(.واَلهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،وستمائةوخمسيناثنتينسنةمنالمبارك

الزمانبهاغدرالتيالعراقيةالخزائنأكثركمصيرالخزانةهذهمصيروكان

هذهكتبمنيصلولم،المخربينواللصوصالمحتلينبأيديوالنهبالسلبمن

)العيونبالمسقى،الكريمالقرآنتفسيرمنالخاصالمجقدإلآالنفيسةالخزانة

خزانةفياليوممحفوظالمجلدوهذاام(،هـ/45580.)تللماوردي(والنكت

سم،17*24بحجمصفحة556فيوهو،بالبصرةالعباسيأعيانباشاَلكَب

و)4(.سورةبنهايةوينتهي،لقمانسورةبتفسيرويبدأ

به:الملحقةوالخزائنبدمشقالأمويالجامع

كقه،الحريقودمره،امهـ/461680سنةاحترققدالأمويالجامعكان

بخزائنالعنايةوبدأتإصلاحهتتميسيرغيرزمنمضيّوبعد،الكتبخزائنمعهواحترقت

(.)ْالعلملدورمعاصرأثقافيأمركزاَفغدا،كتبمنعليهالواقفونأوقفَوماكتبه

هو،حريقهبعدالأمويالجامععلىكتبخزانةأوقفأنهذُكِرمنوأوّل

;t)طويل.بكلاموللخليفةلهاوالدعاءصفاتهااختصرنا

.181البقرة2()

1'6صالجامعةالحوادث)3( V.

.173صالعراقفيالقديمةالكتبخزائن:عوادكوركي!(4)

العربيةالكتبدور:العشيوسف،60،02r14'/1/الثامخطط:عليكردةفيهراجع)5(

.22823-هص
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أوكان:عساكرابنيقول،ام(001هـ/494)تالفراتبنالفضلبنعليبنأحمد

أبوواوقفشيعياَ،الفراتابنوكانالكبير")1(،الجامعفيكتبخزانةأوقفقد

(اماا-60هـ/953)431-555النحويالسلميجعفربنطاهربنعليالحسن

كتب)2(،خزانةفيهووقفبدمشقبالجامعحلقةللسلميوكانت،كتبخزانة

الطويلبنالمعاليأبوعبدالكريمبنعبداللهكذلككتبهخزانةأوقفومقن

وقفدئنأ،صالحأ"كان:بأنهالجوزيابنسبطوصفهوقدام(،012هـ/514)ت

")3(.دمشقجامعمنالغريبةالزاويةفيكتبه

طاهرالشيخذكرهماذلكمنوكتباً،مصاحفالعلماءبعضأوقفوقد

الكريمالقرآنمن"جزءأ:رأىأنه،الظاهريةالكتبلدارمديرأوّلوهوالجزائري

الأئمةأبنائهوعلىعليهاللهصلواتالعابدينزينمشهدعلىحُبسأنهعليهمكتوبأ

)تلخيصكتابالغربيةالزاويةفيوأوقفمئة")4(،وأربعوسبعيننيفشة

4سنةحوالينسخهالذي،البغداديللخطيب(المتشابه I I680/مؤلّفهتلميذامهـ

الظاهريةفيالمحفوظةالشخةعلىوجاء،الأرمنازيالسلامعبدبنعليبنغيث

(.ا)ْدمشقبجامعالغربيةبالزاويةمحرموحبسمؤبد،"وقف:قوله

والمجاورةالملحقةأوالأمويللجامعالتابعةالخزائنمنمجموعةوهناك

منها:،للجامع

الفاضلية:الخزانة

هـ/643)تالبيقانيعليبنالرحيمعبدبنأحمد،الفاضلالقاضيابناتخذ

.1804/دمشقتاريخ(11

r\/11تاريخ:عساكرابن)2( A,هـ.ا326القاهرةط933صالوعاةبغية:السيوطي

(r)58صالزمانمراَة.

.922صالعشيوسف،6002/الثامخطط:عليكرد)4(

391،ص،وملحقاتهالتاريخ،الظاهريةالك!تبدارمخطوطاتفهرس:العشيوسف)5(

.4791دمقط
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يقرأمكاناَفيهاوجعل،دمشقجامعشمالي،الكلاسةبركةشماليزاويةام(245

والدهأنشأهاالتيتليها،التيالمقصورةفيكتبخزانةووقف،والسنةالقرآنفيه

وفي،الفاضليةالحديثدار:باسمالمقصورةهذهوعرفت،(N)الفاضلالقاضي

كتبه"معظم:الفهمأبيبنالرحمنعبدالدينتقيالمحذثوقفالفاضليةالخزانة

الحديثدارخربتثتم")2(كثيرةكتباًاقتنىوقد...بخطهالتيومجاميعه

الأشرفية،التربةشُيَتْلماالمسجدإلىوأضيفت،تليهاالتيوالمقصورة،الفاضلية

)3(.الحديثفيهيُقرأذلكوبقي

الأشرفية:التربة

نسبةوالأشرفية،الأشرفيةالتربةتقع،الكلاسةبجوارالكبيرالجامعشمالفي

ام(،أ-182237هـ/)578-635أيوببنمحمدبنموسىالأشرفالملكإلى

خلكانابنزاروقد)4(،المليحةالكثيرةالكتبفيهاووضعالتربةهذهبنىالذي

(،ام()ْاهـ/69420)تالواسطيالصقرأبيديوانفيهاورأىالخزانةهذه

الدينصدرالقضاةقاضيوكانام()6(،225هـ/622)تالسنجاريالبهاءوديوان

لأشرفيةفيعلىخزانةكقبالإشرافقدقوقىا(امهـ/816416تدمي)الأبن

)7(.الجامع

:عروةابنمشهد

محمدالدينشرفإلىنسبة،عروةابنمث!هدالأمويبالجامعألحقوممّا

.176صالروضتينعلىالذيل:شامةأبو)1(

.023صالعقيوسف،أ75والنهايةالبداية:كثيرابن)2(

(r)176صالروضتينعلىالذيل:شامةأبو.

292(.0الثالث)أحمدب26431/بالوفياتالوافي:الصفدي4()

2/348.الأعيانوفيات)5(

.1182/الأعيانوفيات(6)

.1/738المدارستاريخفيالدارس:النعيمي)7(
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56)تالموصليعروةبن y/2هـ Yr،)باسمه:المشهدتسميةفيوالسببام

المحرابقِبْلتهفيوجذد،وبتضهفعزَله،بالجامعتتعلّقآلاتفيهمخزناًكان"لأنّه

خصّصهاأوقافأعليهووقفكتبأ")1(،فيهماووقف،وشمالهيمينهعنوالخزانتين

علىموقوفةكتبوهناكأيضاَ)2(،كتبأفيهووقف،والخطبةالجديدالمنبرلنفقات

بنمحمدالفضلأبواختصره،الأغانيكتابمختصرمنها:،الخزانةهذه

فيمنهنسخةوكتبام(،202هـ/995)تالمهندسالدمشقيالحارثيالكريمعبد

مقصورةفيالموقوفةالكتبإلىبالإضافة،الجامعفيووقفها،مجقداتعشرة

ء3()
يد،اصيبعةأبيلابنالأطباء()طبقاتأيضاَ:الكتبمنفيهاومضا،عروةبن

زيارتهعندم(هـ/9741348)تالعمرياللهفضلابنوشهد.صغيرةأجزاءعشرة

المشهد)4(.فيموقوفةكتبخزائنللمقصورة

الحنابلة:حلقة

العمادعبدالواحدبنإبراهيمكان،الحنابلةحلقةفيخزانتانوذكرت

ولم،بالجامعالحنابلةحلقةفيبالجماعةيصليام(هـ/614217)تالحنبلي

فيمجتمعتينخزانتينإلىيصقيكانوإنما،المحرابهذاحياتهفيللحنابلةيكن

(.الاَن)ْالمحرابموضع

المحسن:الملكبيت

شمال،الكلاسةغرببيتالدينصلاحبنأحمدالمحسنللملككان

عبداللهبنإسماعيلطاهرأبوالدينتقيكتبهفيهأودع،الفاضليةجانب،الجامع

.446/بالوفياتالوافي:الصفدي،ب)48صالروضتينعلىالذيل:شامةأبو(1)

.ب12كثيرلابنوالنهايةالبداية:الطبراني)2!

2.332/المدارسأخبارفيالدارس:النعيمي،2191/الأطباءطبقات:أصيبحةأبيابن)3(

.1691/الأبصارمسالك)4(

4صرالروضتينعلىالذيل:شامةأبو)5( rأا.
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بقراءةالناسأحذقدة:زمانهفيالأنماطيوكانام(،6/221اA)تالأنماطي

،كثيرةكتبأوحصل،السماعطبقاتكتابةوحسنالشيوخوإفادة،وكتابتهالحديث

بعلممعرفةمعجداَ،والقراءةالكتابةسريعوكان،عديدةأجزاءبخطّهوكتب

")1(.فيهدقائقعلىوازوع،الحديث

:الأمويالجاهعخزائن

جمعتامإ،هـ/656258)تالعادلبنعيسىالمعظمالملكزمنوفي

ذلك:سببوكان،عروةمشهدفيووضع!،الجامعأنحاءفيالمبعثرةالخزائن

بنعيسىالمعظمللسلطانح!ن،بدرانبنيونسالدينجمالدمشققاضي"أنّ

فنقلت،عروةابنمشهدإلىالجامعفيالتيالكتبخزائنيجمعأن،العادل

جملةمنفكان،الجامعأروقةومن،الكلاسةومنالغريبةالزاويةمنالخزائن

خزائنالمعظمالملكبنىالسببولهذا،الحنابلةبحلقةاللتانالخزانتانالمنقول

")2(.غربهوفيالمشهدشرقفي

:الكنديخزانة

هـ/613)تالحسنبنالكنديالدينتاجالشيخأوقفهاالتيالكتبوهي

)3(،كبيرةخزانةلهاوخضصالعلماء،علىثتم،بعدهمنولدهعلىثتمم(،216

،الأدبعلمبأنواعودرايةروايةعصره"أوحد:شامةأبويصفهكماالكنديوكان

هذهموضعوكان")4(،واللغاتالنحووعلموالرواياتالقراءاتإليهوانتهت

بمقصورةتعرف،العابدينزينم!ثسهدبجوارالأمويبالجامعمقصورةفيالخزانة

.232صالعربيةاليهبدور:العشيوسفأ،ا43الروضتينعلىالذيل:شامةأبو)1(

.اب48أ،ا14الروضتينعلىالذيل:شامةأبو)2(

(r)أا60الروضتينعلىالذيل:شامةأبو.

.أا60الروضتينعلىالذيل)4(
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)1(،الجامعمنالثرقيةالشماليةالزاويةفي،الحلبيةبالمقصورةثمّ،سنانابن

الكتب،أصولجمعت،نفيسةقيمةالمذكورةالخزانةحوتهاالتيالكتبوكانت

VIIفيهفأحصى،الكنديوصفهالذيالخزانةفهرسالجوزيبنسبطوقرأ

التالي:النحوعلىموزعةمجلدأ

143،الفقهفيكتابا9َ'،الحديثفيكتابأ91،القرآنعلومفيكتابأ014

كتابا123ً،والصرفالنحوفيكتابأ175الشعر،فيكتابا122ً،اللغةفيكتابأ

إلخ)2(....وغيرهكالطب،الأوائلعلومفي

ابنسبطيقول،الأيديبهاوعبثتتناثرتإذطويلأالخزانةهذهتستمرولم

سراَمنهاجملةوبيع،وعدمت،الخزانةعنوخرجت،تفزقتإنها"ثتم:الجوزي

المقصورةفيكتبخزائنووجدتيسير)4(،قسمسوىمنهايبقولموجهرأ(1)3(،

(.م()ْهـ)9741348سنةالمتوفّىالعمرياللّهفضلابنزمنفيذلكبعدالحلبية

المالكي:الفخرخزانة

المالكيبالفخرالمعروف،الشافعيالكريمعبدبنعمربنمحمدوأوصى

بخطهونسخ،الصحابةمحرابمقابلتوضعكتببخزانةأم(هـ/364245)ت

وأوراقا"6(.أجزاءاَالدقيقالمعلّقالمليح

بكر:أجمامشهدخزائن

وكانتبكر،أبيمشهدفيالجامعزاويةفيموقوفةخزائنعذةهناكوكانت

.1/707المدارسأخبارفيالدارس:النعيمي،01وال!نهايةالبداية:كثيرابن(1)

.أا60الروضتينعلىالذيل:شامةأبو)2(

.أا60الروضتينعلىالذيل:شامةأبو(3)

.1607/المدارسأخبارفيالدارس:النعيمي(4)

.1691/الأبصارمسالك)5(

.اب427/بالوفياتالوافي:الصفدي)6(
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م()1(.هـ/9741348)تالعمرياللهفضلابنزمنفي

:الطحانابنمجموعة

كتبأم(هـ/7471346)تالطحانبنإسماعيلبنمحمدبنالحسنأوقف

والشامبمصرالأمراءأحدالأمويالجامعفيووقف)2(،الأمويالجامععلى

كتبهاربعةأوقفم(1351هـ/752)تالساقيالناصريالفارابيشيخووهو:

الكبير)3(.البغداديالقطعفي،المحققبقلمبخطه

عشرينعنتزيدكثيرةكانتالأمويالجامعخزائنأنيتبتنسبقومقا

فيمجقد،5005منأكثرمجقداتهاوتبلغمختلفةأزمانفيأنشئتوقد،خزانة

)4(.مختلفةموضوعات

:مردانشاهلابنالكتبدار

علىواْوقفهاالبصرةفيكتبدارَمردانشاهبنمنصورأبوالوزيرأن!ثمأ

أميرالديلميكاليجارأبيابنالملكوزيرهومردانشاهوابن،العلمطلاب

ولا،امهـ/447555عاموحتّىامهـ/044480عاممنفارسوملك،البصرة

هذينبينأنشئتالدارأنالمحتملومنإنثائها،سنةالتحديدعلىيعرف

نفائسالدارهذهفي"وكان:الأثيرابنيقولنهايتها،تُعرفولكن،التاريخين

علىاستولواعندما،ام090هـ/483عامالأعرابوأحرقهاوأعيانها،الكتب

(.شنيعأ")ْنهباَفيهاماونهبوا،البصرة

الأعرابمنالغوغاءأيديعلىوتبذدتالكتبنفائسذهبتوهكذا

.1691/الأبصارمسالك(1)

2.34/الثامنةالمئةأعيانفيالكامنةالدرر:حجرابن)2(

.2691/الكامنةالدررحجرابن)3(

.235صالعربيةالكتبدور:العشيوسف)4(

.ب16423/الجمانعقد:العيني،0/1122التاريخفيالكامل)5(
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الجهلة)1(.

:البصرةفيسوارلابنالوقفخزانة

طلابعلىووقفها،عامةمكتبةالبصرةفيالكاتبسواربنعليأبوأنشأ

النديملابنومعاصراَللعلممخاكان،معروفةغيرشخصيةهذاسواروأبو،العلم

ابن"اتخذها:فقالووصفهاالمكتبةهذهالمقدسيذكرم()2(،599هـ/38)ته

يُدْرَسشيخوفيها...والنسخالقراءةولزمقصدهامنعلىإجراءٌوفيهاسؤار،

الكتبمنكثيراَالمكبةهذهحوتوقد")3(،المعتزلةمذاهبعلىالكلامعليه

النديملابنقالائهيُذكر،بالكتبشغوفأللعلممحباَكانسوارابنلا!،النفيسة

ابنوكان،البستيالقاسملأبيمؤتفاتخزانتهفيإن:لهمعاصراًوكانيوماً،

منها:،المكتبةكتببعضأسماءذكروقدشيئاً،منهايرَلمالنديم

قدمفيجوابهكتاب،جرجانهواءوصفكتاب،والنباتالأشجاركتاب

النفس،وسياسةالعلمصونكتاب،بوجهينالموجَهالوزيرعلةفيكتاب،العالم

)4(.الإنسانبدنمنالرئيسالعضوسبرفيرسالة

علىوذكرت)6(،الكتبداروسقيت(،)ْالوقفخزانةالمكتةهذهسقيتوقد

(ام232هـ/63ه)تالأثيرابنذكرهماوذلك،الإسلامفيموقوفةمكتبةأؤلأنّها

إحزَض:بهانزلوماحالهايصففقالام(451هـ/85)تهالعينيعبارتهونقل

الغارةعلىوحثَة،البصرةقربتنزلالتيالقبائلشيوخأحدمُلاحَقسارقمُنَجّم

دور:العشيوسف،اVAصالعراقفيالقديمةالكتبخزائن:عوادكوركيس:راجع(1)

.172صالعربيةالكَب

.913صالفهرست)2(

.413صالتقاسيمأحسن:المقدسي)3(

مصر.!991ص،فلوجلط913صالفهرست)4(

.913صالفهرست:النديمابن)5(

.413صالتقاسيمأحسن:المقدسي)6(
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ماجملة"وفيوإحراقها"،نهبهافيقبيلتهوأخذتودخلها،فهاجمهاعليها،

هـ/372)تبويهبنالدولةعضدأيامقبلوقفتإحداهما،للكتبدارانأحرقوا

فيوقفتدارأؤلوهيإليها،سُبقنامكرَمةهذه:الدولةعضدفقالم(،829

هذهأمرمنتقدّمماام(هـ/795002)تالجوزيابنويؤكد(،N)"الإسلام

أحرقهاالتيالمكتبةإن:فيقول،الإسلامفيأوقفتكتبدارأوّلوأنّهاالخزانة

عضدقبلأنشئتقدكانت،البصرةعلىالأعراباستولىعندماتِلْياالمنجم

فيمثيلالمكتبةلهذهيكنولم)2(.الإسلامفيموقوفةمكتبةأؤلوأنها،الدولة

كثير)3(.ابنيقولكما،الإسلام

حلب:جاهعكتبخزانة

وقد،شعرهمفيذكروهاالذينالشعراءبعضبأسماءالخزانةهذهارتبطت

الفتنةعواصفبهاعبثتوقد،بحلب(الصوفية)خزانةباسمالخزانةهذهاسميرد

(ام2%ا-2912/هـ)588-.66العديمابنذلكذكر،والسنةالشيعةبينالمذهبية

خزانةموضعفي،حلببجامعالتيالشرقيةفيكتبخزانةبحلب"كان:فقال

ونهبت،والشيعةالستةأهلبينعاشوراءأتامبعضفيفتنةواتفقت.اليومالكتب

فييبقولمام(هـ/944570)تالعلاءأبيزمنفيذلكوكان.الكتبخزانة

صداهاظهرقدالخزانةبهذهذهبتالتيالفتنةوكانت")4(،القليلإلاّالكتبخزانة

الحسنأباصديقهفيهايداعبالخفاجيسنانبنمحمدبنلعبداللهقصيدةفي

وكانحلبفضلاءمنسنيوهو،بالحماميالمعروفالكفرطابيعليبنسالم

()ْ:قال،الصوفيةبخزانةالخزانةهذهسنانابنسفَىوقد،شيعياًسنانابن

.16423/الجمانعقد:العيني،0/1122الكاملتاريخ(1)

.483سنةحوادث،المنتظم)2(

(r)هذهفيوانظر،اب1/18والنهايةالبدايةFUJI:يوسف،137-913صعوادكوركيى

.013-132صالعش

.4136/النبلاءأعلاممنوالتحريالإنصاف:العديمابن)4(

.9013بيروت!17صديوانه:الخفاجيسنانابن)5(
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له:وقلْالسلامالحسنأبابفَغ

مكابراًصنعتبمافلأطرقنَ

بينناللقضيةولأجلسثك

فتنةفيهاعليكأثيرحتى

للشيعةِعداوةالجفاءهذا

لبنكةِمنكلاقيتماوأب!

بالشرقيةِعاشوراءيومفي

الصوفيةِخزانةيومتنسيك

الملكوزير،بديعبناللههبةالنجمأبوجذدها،الخزانةهذهجُذدتْثم

.(علصها)1كتبأآخرونووقف،(م11-595113هـ/5-57)488رضوان

محمدبنمحمدالقيسرانيالشاعرالخزانةهذهعلىأشرفمنأبرزمنوكان

القيسراني:ابنيذكرالصفديقالام(،ا-584153هـ/)478-548اللهنصرابن

فيهاوسكن)الأموي(الجامعبابعلىالتيالساعاتإدارةوتوتىبدمشق"سكن

الكتب،خزانةبهاوولي،مدّةالمحروسةحلبسكنوبعده،الملكتاجدولةفي

")2(.00.والنجوموالحسابالهندسةوأتقن،الأدبقرأ

صلاحدخلحينام،اArهـ/957سنةحتىعامرةالخزانةهذهوبقيت

بنمحمدنزلفقدشاءوا،ماالاَخذونمنهاوأخذكتبهافتشتتحلبالدين

منهاواختارالوقفكتبهاخزانةفيوقعد،حلبجامعإلىالمسعوديالرحمنعبد

فييحشوهاوهورأيته"ولقد:خلكانابنقال،مانعمنهايمنعهلمأخذها،جملة

مامنهاياْخذأنلهأباحالدينصلاح"إنّ:الحمويياقوتويقولعِدل")3(،

شاء")4(.

والصفحة.السابقالإنصاف(1)

المدارسأخبارفيالدارس:النعيمي،القيسرانيابنترجمة،بالوفياتالوافي:الصفدي)2(

2/587.

.1406/الملحق1،356/العربيالأدبتاريخ:بروكلمان20،35/الأعيانوفيات)3(

.702/الأريبإرشاد(4)
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على-وكتبهاالأمةتراثعلىالحريصوهو-العشيوسفالأستاذويعقق

التيالمدنكتبخزائنأباحفقد،كهذادأباَالدينلصلاحأن"والحقيقة:بقولههذا

اَمد")1(.ومكتبة،الفاطميينمكتبةفيذلكمثلفعل،إليهللمقرّبينغزاها

العامةالوحيدةالمكتبةهي،الصوفيةمكتبةأو،حلبجامعخزانةكانتوقد

كبير)2(.بناءمنجزءأكانتوالتي،العلملدورالمعاصرة

بغداد:فيالجيليةالمدرسةخزانة

(امهـ/513911)تعليبنالمباركالمخزَميسعدأبوالحنبليالفقيهبنى

ووقفمثلها،جمعإلىيسبقلمكثيرةكتبأفيهاوأودعالأزح)3(،ببابمدرسة

الجيليعبدالقادرالشيختلميذهوشعثتم،المدرسةعلىكلهاأوكتبهبعضر

به)4(.فعرفت،فيهاوسكن،المدرسةبناءام(165هـ/56)تا

هذهبعضوصلتوقد،المدرسةهذهعلىكتبهمالعلماءبعضأوقفوقد

وقدناصر،بنالفضلأبيكتبذلكمن،وقفأنّهايدذبماعليهاونصنالكتب

الذيالأصل"من:قوله،الوقفيةنمنالدنياأبيلابنالأولياءحليةكتابعلىجاء

(،ببغداد")ْالجيليعبدالقادرالثيخبمدرسةناصرابنوقفمنجريرابنبخط

السلاميناصربنمحمدوقفأنّهايفيدماجاء،الظاهريةفيأخرىنسخةوفي

.164صالعربيةاليهبدور)1(

.166صرالعربيةالكبدور:العىيوسف)2(

،محالعذةفيهابنداد،شرتيفيكبارومحاذكثيرةأسواقذاتكبيرةمحلة:الأزجًباب)3(

العلمأهلمنإليهاوالمنسوب،الأزَجيإليهاينسب،مدينةتكونأنلثهمنهاواحدةكل

الأزج.:البدانمعجم:ياقوت.جدأكثيروغيرمم

يوسف،القاهرةط،12185/والنهايةالبداية:كثيرابن،9/216المنتظم:الجوزيابن)4(

.2"8صالعربيةالكتبدور:العش

أ.TT،457سنةالظاهرية)5(
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155.)تالاْديبالمحدثالحنبي / mooومجموعةناصر")1(.ابنوقفقوله(ام

المحدثالمقرىءعساكربنعلي،البطائحيالحسنأبيكتبوقفمنأخرى

الشيخمدرسةعلىكتبه"ووقف:ياقوتقالطام(،هـ/572176)تالنحوي

ببابالحنابلةبمدرسةكتبهوقفإنه:رجبابنوقال،")2(الجيليعبدالقادر

وقفإلىالجوزيابنأشاروكذلك)3(،الجيليالقادرعبدمدرسةفيأي،الأزج

مكانها)4(.يذكرلموإن،الكتبهذه

وفاته،بعدالجيليالقادرلعبدمشهداَصارتهذهالجيليمدرسةأنومعلوم

فيهاوصار(الشيخب)بابوعرفتالكيلانيالشيخباسمكتهاالمنطقةوسقيت

الأستاذذكرهايغفلأنالم!غربومنالعصر،هذاحتىموجودةكتبخزانة

.العراقفيالقديمةالكتبخزائنعنحديثهعندعوادكوركيسالمرحوم

بحلب:النوريةالخزانة

إلىالتغلبيالخشابابنحؤلهاوقدحلب،كاتدرائيةالأصلفيكانت

سنةمدرسةمنهزنكيالديننورالأتابكالمعظمالملكجعلثئممسجد،

كتبه،منقسمأيهاووقف،بالنوريةفعرفتباسمهوسفيت،امهـ/543146

المدرسة.هذهمكتةالغربجهةمنالجامعوتقابل،الحلويةالمدرسةودعيت

أحمدبنبكرأبوالفقيه:منهمعليهاكتبهمالعلماءمنمجموعةووقف

بنمحمدالرعينيبكرأبوالمحدثأوقفكما(،ام()ْهـ/553558)تالظاهر

المحدثوأوقف)6(،الحديثأصحابعلىكتبهام(هـ/563167)تشريح

.ب/06/2مجموع،يةهرلظاا(1)

.5/472يبلأرادشارإ(2)

.2892/الأحمدالفهج:العليمي،era،61الظاهريةذيل)3(

(t)0/1267المنتظم.

.2271/الحنفيةطبقاتفيالمضيةالجواهر:القرشي)5(

=:العشيوسف،1/3551/204،الطيبنفح:المقري1/218،التكملةالأبار:ابن)6(
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وذلك،النوريةالخزانةعلىكتبهام(245هـ/643)تالجوهريمحمودبنأحمد

كتبولديه،بارعومصنفخطاطوالجوهري،أجلهبدنؤأحسنوقد،وفاتهقبيل

)1(.النوريةالخزانةإلىصارتكثيرة

الكتبخزانةعلىمشرفاَكانالشامتاريخصاحبعساكرابنأنويُذكر

)2(.جرايةعليهوأجريت،النورية

شدّانابنزمنفياندثرتإنهافقيلالعامرةالمكتبةهذهنهايةأقا

ام()3(.هـ/684285)ت

السميساطية:رباطخزانة

عامرةكبيرةخزانةوفيه،دمشقفيالكبيرةالرباطاتأحدالسميساطيةرباط

المعروفينالعلماءمنمجموعةوقفوقد،الرباطعلىأوقفتالتيبالكتب

أولئك:من،الرباطخزانةعلىكتبهمللكتابوحبّهمالفكريبنشاطهم

54)تالنحويالبنجديهيمسعودبنالرحمنعبدبنمحمد A118/ام(،هـ

كقهاكتبهوقف)4(،لغيرهتحصللمكتباَمنهاجمع،الكتباقتناءفيباعلهوكان

البنجديهيكتبومن(.)ْوريثلهيكنلم:وقيل،السميساطيةخانقاهعلى

البرزاليبنالدينعلمسمعها،الحكمبنعبداللَهبنلمحمدالفوائد:الموقوفة

السميساطية،نسخةمنالمشهورتيميةبنالدينتقيبقراءةام(281هـ/.68)ت

)6(.المظفريبالجامعالمسعوديوقف

.027صالعربيةالكتبدور

.85IV/بالوفياتالوافي:الصفدي())

.1204/الطيبنفح:المقري)2(

.02727-اصالعشيرسف،4/305النبلاءإعلام)3(

.702/الأريبإرشاد:ياقوت(4)

.07ص438(تاريخ،الظاهرية،)مخطو!النحاةطبقات:شهبةقاضيابن)5(

.264صالع!يوسفعن،ب225/(18مجموع،)الظاهريةتعليقات:البرزاليابن)6(
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صفي،الصوفياللغويالمحدثالسمشاطيةعلىجميعهاكتبهوقفومقن

وجعلكتبهجميع"وقف،بالقرافيالمعروف،الأرمويمحمدبنمحمودالدين

منالأولىالمجلدةالكتبهذهجملةومن")1(.السميساطيةالخانقاهخزانةمقزها

المكتبةفيوهيالشافعيحديثمنالمسندشرحفيالشافيالكافيكتاب

ولذلك،وشروطضوابطوفيهاجتدةطويلةالوقفيةوهذه،وقفهوعليهاالظاهرية

:قالcوأساليبهاالوقفياتطبيعةتوضحفوائدمنفيهالماكقهانثبتهاأنآئرنا

الإمامالشيخأؤلهما،هذامجلدينفيوهو،وجامعهكاتبهوحبسهوآئده"وقفه

الأرمويمحمدبنمحمودالدينصفياللغويالحافظالمحدثالفاضلالعالم

أجمعين،سلفهوعنعنهورضي،تعالىاللهرحمه،الصوفيبالقرافيالمعروف

منالانتفاعوجوهسائربهينتفعون،والجماعةالستةأهلمنالمسلمينجميععلى

إلآيُعارولا،قيمتهتحرزبتذكرةإلآيُعارألاّوشرط،والمطالعةوالمقابلةالنسخ

الخانقاهخزانةمقرّهيكونأنوشرط،والصلاحالذِرأهلمنبهيوثقممّن

التيكتبهجميعمع،المحروسةدمشقجامعمنالناطفايينببابالسميساطية

ورضيواقفها،تعالىاللهرحم،السميساطيةالخانقاهخزانةمقرّهاوجعلوقفها،

ويهدي،الكريمالقرآنمنتيسّرمافليقرأكتبهمنبشيانتفعفمنسكانها،عن

عليهما")2(.ويترخم،والديهوإلىالواقفإلىذلكثواب

بنخليلالدينصلاحالسميساطيةخانقاهعلىالعلماءمنكتبهوقفوممّن

منعرفوقدم()3(9135هـ/76ا)تالمحدثالنحويالعلائيالدصثمقيكيكلدي

هم:،خَزَنةثلاثة،الجتدةبالكتبالغنيةالسميساطيةالخزانةخَزَنة

الصوفيالمحدثالمفسرالشَيحيإبراهيمبنمحمدبنعليالدينعلاء-ا

م()4(.0134هـ/74ا)ت

.462/الذهبشذرات:العمادابن(1)

(Y)26426-هصالعثىيوسف903،حديث،الظاهريةالمكنبة.

.46صالحفاظتذكرةذيل:الحسيني)3(

.3/79الكامنةالدررحجرابن)4(

123

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


رجلأوكانم(،1341هـ/472)تالصوفيالموصليمباركبنالحسين-2

.(1دتناَ)خيًراَ

،(م1141هـ/418)تالأديباللغويالنحويلإبيارياعليبنسيفبنعلي-3

)2(.تيمورلنكقنةفيفنهبتكثيرةكتبأحضَل

خانقاهعليوقفتالتيبالكتبئبتاَ)3(العشيوسفالأستاذذكروقد

ودلالةفوائدمنفيهالماكقهاإثباتهاواَثرناوأحصاها،عليهاوقفمماالسميساطية

ذلك:من،العصرذلككتبعلى

المعروفالسلميعبيداللهأبيإسرائيلبنلمحمدالاستبصار،كتاب-ا

أبوخطهمنبنسخةالكتابينهذينوقفأيضأ،له،المغنيوكتاببالقضاع،

)4(.اللبانابنالمعالي

الثمافعيالمقدسيالفتحأبيإبراهيمبنلنصر،المَذْهَبفيالمُذَقَب-2

مجقدات.عشرةفيوهوام(،690هـ/.94)ت

بنأحمدبكرأبيبنللمبارك،الزمانهذهشعراءفيالجمانعقود-3

ام(.256هـ/654)تالموصليالشعار

م(،هـ/7161316)تالمظفربنعليالدينلعلاءالكنديةالتذكرة-4

(.الفوائد)ْكثيرةوهي،الخمسينمنتقربمجلّداتعذةفيوتقع

الملكوزيرالبهنسيالمجدأبيبخط،للتبريزيالحماسةشرح-5

منأصخالشامفيوليس،مجقداتعشرةفيام(،235هـ/628)تالأشرف

.256/الكامنةالدرر(1)

.228صالوعاةبنية:السيوطي)2(

(r)265-266صالعربيةالكتبدور.

.2001/النهايةغاية:الجزريابن)4(

.3013/الثامنةالمئةاعيانفيالكامنةالدرر:حجرابن)5(
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)1(.النسخةهذه

هذا،زمانناإلىمنهاكبيرقسمفوصلأكثرهانجاقدالخزانةهذهأنّويبدو

دثهوالحمدمجلَداتها،منكبيرعددعلىدمشقفيالظاهريةالكتبداروتحتفظ

تعالى.

:الزيديبمسجدالوقفخزانة

محمدبنأحمدبنعليالحسنأبيالزيديالشريفإلىنسبةالخزانةهذه

الزهاد،الأخيارالعلماءأحدام(،ا-134917هـ/)952-575ببغدادوتوفّيولد

المصنفاتمنلهتهتأحتى،الكثيرةالأصولوحصلكتب،محدثفقيهوهو

ببغداد)2(.ديناربداربمسجدهوقفهكئير،شيءوالأجزاءوالمسانيد

رئيسبنمحمدالدينعضدإن:الخزانةهذهتأسيسسببفيوقيل

أعيدثتممزةالوزارةعنعُزل،اللهبأمرالمستضيءللخليفةوزيراَوكانالرؤساء،

،الوزارةإلىعدتإننذرتإني:يقولالمستضيءالخليفةإلىفكتبإليها،

أحملايضأوأنا:يقولإليهالخليفةفأرسل،ديناربألفالزيديالشريفإلىبعثت

اشترىبل،بهايتصزففلم،الزيديإلىالألفانالدنانيرُفحُملت،دينارألفإليه

نفيسةكتبأمعهبقيبماواشترىمسجداَ،وبناهاالصغير،ديناربدربدارأبها

علىموتهقبلكتبهالزيديووقفأة:الدبيثيابنوقالالمسجد)3(،علىووقفها

أوقاتفيالناسفيهيؤتمكانالذينبمسجدهموضعفيوجعلها،كافةالمسلمين

بغدادلما)"(.شرقيمنالثلاثاءبسوقالصغيرديناربدربالصلوات

.444صالزمانمرآة:الجوزيابنسبط(1)

)أرعنز(.مادةالبلدانمعجم:ياقوت)2(

(r)227/الزمانمرآة:الجوزيابنسبط A.

8ص33العدد،الحضارةمجقة،الكتبووقفالثقافةفيالإخاءجواد:مصطفى)4( -،V

qص34والعدد - V،1-449491بغدادo،فيالقديمةالكتبخزائن:عوادكوركي!عن

.(ها-ها54صالعراق
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عالمادْ:الخزانةوأغنىالمأثرةهذهفيالزيديشاركوقد

كتبام(،هـ/584188)تالحبشيعبداللهبنصبيحالخيرأبوأوّلهما:

وقففيالزيديالثمريفوشارك،النبويالحديثمنكثيراَوسمعحسنأ،خطاَ

.الثلاثاءسوقمنديناربدربالكثيرةالكتب

كان،الدمشقيعبداللهبنمحمدبنعمر،العليميالخطابأبو:وثانيهما

بغدادوقدم،النبويالحديثوطلبللتجارةالاَفاقفيضربواالذينالتخارأحد

دمشقإلىرجعثتم،الزيديالشريفمعصحبةلهوصارت،امهـ/955163سنة

أبا"سمعتالنجار:ابنقال،امهـ/574187سنةبهاوتوفي،رأسهمسقط

يسمعببغدادأخيكانلضا:يقول)1(العليميعبداللهبنمحمدبنعبداللهالفضل

كتبهيوقفأنالنصريوصبمِحأ،الزيديالحسنأباالشريفعاهد،الحديث

الموتمَرَضَمَرِضَفلقاببغداد،خزانتهافيلتكونبغداد،إلىويرسلهاوأجزاءه

قال،الزيديالشريفمسجدإلىبغدادإلىأنفذتهاتوفيفلقا،بذلكإليئَأوصى

الاَنوهي،صبيحفتسقمها،الزيديوفاةبعدبغدادإلىالكتبوصلت:الدينمجد

64(r/245هـ)جميعأ")2(.عليهماللهرحمةالزيديخزانةفيام

،آخرونعلماءالزيديخزانةعلىالكتبوقففيالعلماءبهؤلاءواقتدى

كتبهوقفقد"كان:خلكانابنقالام(،هـ/626228)تالحمويياقوتمنهم

اْبيعزالدينالشيخإلىوسلفهاببغداد،ديناربدربالذيالزيديمسجدعلى

دا)3(.هناكإلىفحملها،الكيرالتاريخصاحبالأثيربنعليالحسن

ممّاأوهوألفهمقاسواءالنفيسةالكتبمنالحمويياقوتكتبأنومعلوم

مابكلحافلةكبيرةخزانةحوىوقدالاَفاقيجوبكتبتاجركانفقدعليهحصل

النفيسةالخزائنمنكانتالزيديالشريفخزانةأنيتبتنهذاومن،نفيسهو

محمد.بنعمرأخو)1(

.156صعوادكوركيس،7ص`fالعدد،الحضارةمجقة:جوادمصطفى)2(

(r)5122/الذهبشذرات:العمادابن2/318،الأعيانوفيات.
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.ونادرةكثيرةكتباَحوتالتيالنادرة

القاسمأبيبنالأسعدبنجعفرأيضاًالخزانةهذهعلىكتبهوقفومضن

"طلب:الصفدييقولمحدثاَ،جعفروكانام(،234هـ/632)تالخياط

كثيراَبخطهوكتب،الأصولوحقمل،ستهعلؤبعدالكثيروسمع،بنفسهالحديث

دينار")1(.بدارالزيديالشريفبمسجدكتبهوأوقف،خطهورداءةيدهضعفمع

الذينأحد،عبداللهبنصبيحالخيرأبوالمكتبةهذهخَزَنةمنعرفوقد

طلآبإلىوإعارتهاخزنهايتولّىالخيرأبووكان،الخزانةهذهعلىكتبهموقفوا

دلفبنعبدالعزيزأيضاَهذهالكتبخزانةتوتىوممّن)2(.وفاتهحينإلىالعلم

923)تالناسخ / irv)3المكتباتمنغيرهاكثيراَتوتىكماام().

الثامنةالمئةفيوعامرةحافلةوكانت،طويلةمذةالخزانةهذهبقيتوقد

مابعدفيماأصابهاوقدبها)4(.وأشادعنبةابنذكرهافقد،التاسعةالمئةوأوائل

شكريمحمودالسيدذكرفقد،وضياعوسرقةبعثرةمنالأخرىالخزائنأصاب

"وفي:قال،الحاليالقبلاني()الجامععنكلامهسياقفيالخزانةهذهالاَلوسي

عليها،موقوفةكانتالتيالكتبفيهاوليس...كتبوخزانةمدرسةالمسجدهذا

(.مذكوراَ")ْشيئأفيهاتُبقِلمحتىالسراقأيديبهالعبتفقد

السلجوقي:الخاتوفيالرباطخزانة

اللهلدينالناصرالخليفةزوجةخاتونسلجوقةإلىنسبةالخاتونيالرباط

أ.42\/0292،1،الثاكأحمدمخطوطة،الوافي:الصفدي()1

.7ص34،العدد،الحضارةمجلة:جوادمصطفى)2(

(r)61،1258،تاريخ،الظاهريةمخطوطة،يعلىلابنالحنابلةطبقاتذيل:رجبابن

.214صالعشيوسف2،375/الاْحمدالمنهج:العليمي

،2102رقمبباري!الوطنيةالكتبدارمخطوطة،طالبأبياَلأنسانفيالطالبعمدة)4(

.182الورقة

اهـ.346بغدادط،58صواَثارهابغدادمساجدتاريخ)5(
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هـ/)575-622سنةوأربعينخمسأخلافتهدامتالذيأحمدالعباسأبوالعباسي

عليهووقفرباطأالتربةجانبوإلىقبرهاعلىتربةتُبنىأنأمرام(ا-185225

وكانتبغداد،منالغربيالجانبمنالبصرةببابالرباطوكان،كتبخزانة

تلكأحداثفيالأثيرابنقال،امهـ/584188سنةتوفَيتقدخاتونسلجوقة

،أرسلانقلجبنمسعودبنأرسلانقلجبنتخاتونسلجوقةتوفّيت"فيها:السنة

صاحبأرسلانقرابنمحمدنورالدينزوجةقبلهوكانت،الخليفةزوجة

التربةجانبوإلى،الغربيبالجانبتربةقبرهاعلىالخليفةوبنى)1(،الحصن

سلجوقةرباطأنجوادمصطفىالأستاذذكروقدبالرملة")2(،المشهوررباطه

اليومالمعروفالموضعقرببغداد،منالغربيبالجانب،دجلةعلىكانخاتون

نيبهرراَهاأنبعدوآثارها،كتبهاودارقبرهادجلةهؤَرتوقد،الياسبخضر

التاسعالقرنأهلمنالمعفرونوشهدها،ونصفقرنقبلالدنماركيالرحالة

.(r)عشر

واودعها،الخليفيةبالدارخزانتهمنكتبأاللَهلدينالناصرالخليفةاختاروقد

مبشرالرشيدأبيعلىالكتباختيارفيالخليفةواعتمد،الخاتونيالرباطخزانةفي

58)تبالبرهانالملقبالحاسبأحمدابن M391/الربا!هذاوكانام()4(هـ

السلجوقي.الوقفياقوتسمّاها،التربةداخلالمكتبةوكانت،تربةوفيهمدرسة

فضالةبنلعلي(التاريخفي)الدولكتابالخزانةهذهكتبمنعرفوقد

فيرايت9:عنهوقالالحمويياقوترآهوقدام(،هـ/947860)تالقيرواني

كيفا.حصنأي)1(

ثثم،دجلةإلىالكرخمرعةفيببغدادكانتمحلة:والرملة،16/'1التاريخفيالكامل)2(

ط،021صقعأصوالمقرقوضعأالمترك:ياقوت.الغربيالجانبفيوهي،خربت

.6841غوتنجن،وستنفيلد

وانظر:14،ص9العددالندعالممجلَة،العباسيةالعصورفيالعراقيةالحلمدور)3(

.-915ا57صالعراقفيالقديمةالكتبخزاثن:عوادكوركيس

.926صالحكماءأخبار:القفطي(4)
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آخر")1(.شيءويعوزهمجلّداَ،ثلاثينمنهببغدادالسلجوقيالوقف

طالبأبيبندُلفبنعبدالعزيزمحمدأبوالخزانةهذهخزنةمنذُكروقد

وقدام()2(،هـ/637923)توالناسخبالخازنالمعروفالبغداديمحمدأبو

الخليفةشرابيعبداللهبننجاحأوقففقد،أخرىأوقافالخزانةلهذهأضيفت

اسمعليهاوكُتب،الخليفةاْمتربةفيمجلدةخمسمائةاللهلدينالناصر

.(r)الشرابي

المأمونية:برباطالكتبدار

لمامهمّهمكتبةيضمّرباطفيها)4(،القديمةبغدادمحلآتإحدىالمأمونية

فيأخرىكتبدارتحوهالمونفيسةكثيرةالكتبوهذه،موقوفةفيهاكتبمنذكر

ذلك:من،الأؤلونذكرمقاكتابكلوقصةكتبمنحوتهاماهناونذكر،زمانها

094إنهالذهبيقالأم(،اهـ/51391)تالحنبليعقيللابنالفنونكتاب

واختصر،عمرهطولجمعه،مجلدةمائتا"هو:الجوزيبنسبطوقالمجلّداَ،

وقففيبغدادفيمنهطالعتوقدْ،تصانيفهفيفزَقهامجقداتعشرجديمنه

وعجائبوغراثبومناظراتحكاياتوفيه،سبعينمننحوأالمأمونية

كتاب"هو:فقال،الفنونكتابوصففيافاضفقدرجبابنأقا(.وأشعار")ْ

والنحو،والأصلينوالفقهوالتفسير،الوعظفي،جليلةكثيرةفوائدفيهجداَكبير

التيومجالسهالمؤلفمناظراتوفيه.والحكايات،والتاريخوالشعر،واللغة

.5092/الأدباءمعجم1()

يوسف2/375،الأحمدالمنهج:العليمي258،صالحنابلةطبقاتذيل:رجبابن)2(

.218صالعربيةالكتبدور:المثى

(r)492.93-ه8/الزمانمرآة:الجوزيابنسبط

4.893/البلدانمعجم:ياقوت)4(

)5(m851/الزماناَة.
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")1(.مجلدةمائتاالكتابوهذا،فيهقتدهافكرهونتائج،وخواطرهلهوقعت

أيضاًويسقىأيضأ،عقيللابن)الفصول!كتابالخزانةهذهكتبومن

هذينقضةفيويروى)2(،مجلداتعثرةفيويقع،الفقهفي(المفتي)كفاية

الكتابين،مؤلفعقيللابنكانائه،المأمونيةرباطفيوقفاًووجودهماالكتابين

وكانام(،هـ/528133)تنبًالبابنالمعروفالمباركبنعبددثهاسمهتلميذ

كتببشراءعليهفأشار،الجيليشافعاَيصحب"وكان:السنةأهلمنختراَرجلاً

وكتاب)الفنون(كتاببثمنهواشترىملكاَ،وباع،نصيحتهفقبل،عقيلابن

الكبيرينالكتابينهذينأنّيؤتدوممّا")3(،المسلمينعلىووقفهما)الفصول(

كتابطالعأم(هـ/654256)تالجوزيابنأنّالمأمونيةخزانةعلىأوقفا

مجلدا"4(.سبعيننحوفيوهوالمأمونيةوقففيببغدادالفنون

أحمدبناللهعبد،الخشابابنكتبالمأمونيةرباطفيالنفيسةالكتبومن

خطاَيكتبالخشابابنإن:وقيلام(،اVاهـ/567)تالمحدثاللغويالفقيه

،الفنونوسائروالحديثالأدبمنكثيرأفكتبمتقناَ،ضبطاًويضبطحسنأ،

خطو!ومنالحصر،تحتيدخللاماوغيرهاوالأصولالكتبمنوحصل

بديعة"فاخرةإنّها:كتبهعنالبرزاليقالكثيراَ،شيئأالحديثوأجزاءالفضلاء

وأصحابالعلمأهلمنأحديموتحينالخشابابنوكان(.")ْوالصحةالحسن

أنهوذكر.عندهالمشايخأصولفحصلتكلها،كتبهفيشترييسارعالحديث

ثتم،ايامثلاثةفاستمهلهمشيء،عندهيكنولم،دينارمئةبخمسكتباَيوماَاشترى

.1234/الأحمدالمنهج:العليمي،أ06الحنابلةطقاتذيل:رجبابن(1)

.1234/الأحمدالمنهج:العليمي)2(

:الجوزيابن1،234/الأحمدالمنهج:العليميأ،06الح!نابلةطبقاتذيل:رجبابن)3(

01.93/المنتظم

.21-4216صالعربيةالكتبدور:العثىيوسف،1862الإداريةالتراتيب:الكتاني(4)

622(،)الظاهريةالبغداديةالمشيخة)5( ، rAب.
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مثةبخمسوباعهسياجهافنقض،دينارمئةخص!فبلغت،دارهعلىونادىمضى

كتبه،بوقفعليهأشهدمرضولقاالدار،لهوبقيت،الكتبثمنووفىدينار،

المأمونيةرباطفيفتركتعشرها،إلآيبقولم،وفاتهبعدأكثرهاوبيع،فتفزقت

.-)1(
ولمأ.

وجاء،اللّههبةبنأحمدالمعاليأبوهوخازنهذهالكتبرLUعرفوقد

الحمويياقوتقال،المأمونيةرباطفيذكرتالتيالاَتيةالطرفةسياقفيذكره

ام(:21هـه612)تالوجيهبابنالمعروفالواسطيالضريرالدهانابنترجمةفي

الكتببدارالنحويالوجيهحضر:قال،النجاربنمحمدالدينمحست"وحدّثني

حديثلْجرى،اللههبةبنأحمدالمعاليأبويومئذوخازنها،المأمونيةبرباطالتي

فغسلته.تصانيفهمنكتابالخزانةفيعنديكان:وقالالخازنفذمه،المعري

)2(،القرآننقضكتابكان:قال؟الكتابهذاكانشيءوأي:الوجيهلهفقال

هبةابنواستشاط،عليهوتغامزوامنهالجماعةفعجب.غسلهفيأخطأت:لهفقال

الكتابيكونأنيخلولا،نعم:قالهذا؟!مثلعنينهىمثلك:لهوقال،الله

يكونأندتهوحاش،منهخيراَأومثلهكانفإن،دونهأومنهخيراَأوالقرآنمثل

'tiمنكانوإن،مئلهفييفرطأنيجبفلا،ذلك s،فتركه،فيهشكلاماوذلك

هبةابنووافقه،قولهالجماعةفاستحسن.فيهالتفريطيجبفلا،للقرآنمعجزة

وسك!(()3(.الحقعلىالله

الكتبتاريخفيالنادرةالنفيسةالخزائنمنالخزانةهذهكانتوهكذا

.الإسلامحاضرةبغدادفيوالمكتبات

الع!يوسف،2592/الأحمدالفهج:العليمي،اب32الحنابلةطبقاتذيل:رجبابن(1)

.215ص

فيبعضهطبعوالاَيات(،السورمعارضةفيوالغايات)الفصولكتابهوالمقصود)2(

.االهامش?06صعوادكوركيس.القاهرة

.6235/الأريبإرشاد)3(
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المارستانية:لابنالعلمدار

بابنالمعروفنصر،بنعليبناللهعبيدهوحنبليفقيه:المارستانيةابن

كتب،ْالكتبجماعيمنكانا-1252!(146هـ/)541-995المارستانية

كاناوأمهأباهلأنالمارستانيةبابنسُفَي)1(،الأصولونسخوحضَل،بخطه

وكانبغداد،منالغربيبالجانبدجلةعلىالعضديبالمارستانالمرضىيخدمان

منكثيرأقرأقدوكان...الحديثمنكثيراَوسمع،الأدبقرأقدالمارستانيةابن

وقد،النجوموعلموالحكمةالطبفيوبرع")2(.والفلسفةوالمنطقالطبعلم

وكانت()3(،السلامدارتاريخفيالإسلامديوان)سمّاهلبغدادكبيراًتاريخأصئف

ومصاحبة،صداقةيونسبنعبيداللهوبينبينهوكانت)1(القصربجامعحلقةله

ببغدادالشاكريةبدربدارأوبنى،جاههوقويبهاختمنالوزارةإليهأفضتفلمَا

وجعل،العلمطلابعلىوأوقفها،كتبخزانةفيهاوجعل،العلمداروسقاها

الثهبعبيدالمارستانيةابنصلةا!ويبدو(،)ْالطلبةعلىووقفهاالعلمدارفيخزانته

مغضوباَوصارالوزارةمنيونسابنعُزلفقدالبلاء،عليهجرتقديونسابن

وبيعت،المارستانيةابنعلىوقبض،أصحابهوتتتعواعليهالقبضوألقي،عليه

المارستانيةابنإنوقيلموشسها)6(،أموالسائرمعالكتبمنفيهابماالعلمدار

عليه،فقبض،سيرتهتحمدفلم،العضديالمارستاناوقافعلىناظرأإرُلبَ:قد

مسلسلاَ")7(.المجانينمعمذةالمارستانفيوسُجن

الخابلةصطبقاتذيل:رجبابن،01313-اصالخلفاءأخبارمختصر:الساعيابن)1(

40.34/الذهبشذرات:العمادابن،178

اللْه.عبيدترجمة،42،تاريخ،الظاهرية،بغدادتاريخذيل:النجارابن)2(

13.35/والنهايةالبداية:كثيرابن34،صالروضتينعلىالذيل:شامةابو)3(

.925صالعراقفيالقديمةالكتبخزائن:عوادكوركيى.اليومالغزلسوقجامع)4(

ابن2/323،الأحمدالمنهج:العليمي،42تاريخ،الظاهريةبغدادتاريخذيل:النجارابن)5(

40.34/الذهبشذرات:العماد

السابفة.المراجع(6)

(V)صالخلفاءأخبارمخصر:الاعيابن42،تاريخبغداد،تاريخذيل:النجارابن-
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وصادف،الناسيطتبمذةوبقي،ذلكبعدالمارستانيةابنحالتح!نتثتم

الأولىمكانتهاتبلغلمالعلمدارولكن،كثيرةكتباًوحصل،واغتنىفأثرىقبولاً،

.العزيزةالخدةالكثيرةكتهاوذهبتبيعتأنبعد

بالمذار:عليبناللهعبيدمشهدخزانة

مصحفذلكمن،خطيةطرائفتضتمكتبخزانةالمشهدهذافيكان

انارأيت"وقد:وقالام(،424هـ/828)تعنبةابنراَه،الكوفيبالخطمكتوب

في،السلامعليهالمؤمنينأميربخط،عليبناللهعبيدمشهدفيبالمذار،مصحفاً

الرحيم،الرحمنالله)بسم:المجيدالقراَنكتابةنمامبعداَخرهوفيواحد،مجلد

،احترقعبيداللهمشهدأنذلكبعدبيواتصل..(.طالبأبيبنعليكتبه

فيه")1(.الذيالمصحفواحترق

بين،ميسانفيدابلدة:ياقوتيقولماعلىاللهعبيدمشهدفيهالذيوالمذار

وبها،أيامأربعةمقدارالبصرةوبينبينهما،ميسانقصبةوهي،والبصرةواسط

وعليه،الجليلةالأموالعمارتهعلىأُنفققد،عظيمجليلكبيرعامرمشهد

زالوماطالب!)2(ابيبنعليبناللهعبدقبروهوالنذور،إليهوتُساق،الوقوت

طالب،أبيبنعليبنالثهعبدبمزارويعرفهذايومناإلىيزارقائماًالمشهدهذا

هذامنبالقربالمذارخرائبوتقع)3(،الحسنيعبدالرزاقالأستاذيذكركما

40.34/الذهبشذرات:العمادابن،13-ا013

.هصالطالبعمدة)1(

الطالب،عمدةفيجاءكماعبيداللهوهو،عبداللهاسمفيهوجاءالمذار،:البلدانمعجم)2(

الطف،يحضرفلمالنهثحبةبناللهعبيدإواتاالطفوقعةفيقتلعليبنعبداللهوكان

وصلفلقا،معهوجاءالزبيربنبمصعبفالتحق،يصلهفلمالرفديطلبالمختارإلىوجاء

عبدالرزاق".قاتلهيعلمولممذبوحا،فطاطهفيوجد،البصرةسوادمنالمذار

عن،النجفط،95ص،طالبأبيبنعليالمؤمنينأميرالإمامبنالعباس:الموسوي

.161صعوادكوركي!

.4891صيداط،166ص،وحديثأقديمأالعراق)3(
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قلعةمنالشرقيالجنوبفي،اليسرىدجلةضفةمنمقربةعلىالمشهد

)1(.صالح

ولعقهالمذار،فيوليسبغدادفيأنهعلىاللهعبيدومدرسةمشهدذكرويرد

أبنيةبإقامةام(هـ/62222)تالثهلدينالناصرالخليفةأمر:قيلآخر،مثمهد

بالخطمكتوبة،نفيسةوكتباَمصاحفإليهوجلب،عبيداللهمشهدبينهامنعديدة

"وقع:يقولحيثالورديابنوموقعهالمشهدهذاأمرويوضّح)2(،المنسوب

منهاكثيرةأماكنفخربت،أيامأربعةودامم(1324هـ/725)عامببغدادالغرق

آلافعشرةتساويوكانتبها،التيكتبهاخزانةوغرقت،عبيداللهمدرسة

منخزانةعلىيحتويوكان،نفسهالوقتفيمدرسةهوالمشهدوهذادينار")3(،

لهمشهدهناكأمميسانفيواحدمشهداللهلعبيدهلندريولا)4(.الخزائنأغنى

علىندريلا؟ميسانمنبدلأبغدادمدينةذكرمنالوهمجاءأمبغداد،فيآخر

أفتى.فقدأدريلا:قالومن،التحقيق

:بالبصرةباتكينرباطخزانة

ت)الناصريالرومياللهعبدبنباتكينالمظفرأبوالأميرالخزانةهذهأنشأ

المعروفةبالئهالمستنجدالخليفةابنةعائشةمملوكام(،242هـ/064

الرباطإنشاءفيعملمنبهقاموماباتكينترجمةالفوطيابنذكر،بالفيروزجية

وأقامجنديأ،وخدمالمجيد،القراَنوحفظبالعلم"واشتغل:فقال،والخزانة

وعشرينثلاثأبهافأقاموخراجها،بحربهاالبصرةإليهسُفَمتثمّ،مدةبتكريت

يكنولم،للحنابلةمدرسةوأنشأ،دثرتقدبهاكانتمدارسوجدّدفعقَرها،سنة

مارستاناًوعفَر،الطبعلمفيهايُقرأمدرسةوعمل،مدرسةلهمبالبصرةيُعرف

.161صالعراقفيالقديمةالكتبخزائن:عوادكوركيى(1)

.2914/الوافي:الصفدي(2)

.2/277البشر(أخبارفيالمختصر)تتمةالورديابنتاريخ:الورديابن)3(

.21-1212صالعربيةالكتبدور:العضيوسف)4(
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الأهواز،دبلمنأساطينهحجارةوأحضرعمارتهأعاد،معظمهواستهدمكان

رباطاَوأنشأ،الشامورحبةوشيرازالبحرمنوالساجالصنوبرالخشبلهوجلب

وبنى،الصوفيةمنجماعةفيهماوأسكن،منهقريباَاَخرورباطاَ،بالجامعمتصلاً

المدارسجميعفيووقفكتباَ،إحداهمافيوجعل،حجرتينالجامعدهليزفي

الاَفاقجميعمنيقصدونهوغيرهمالعلماءوكان،زمانهفيالعلموانتشركتبأ،

")1(000فيرفدهم

والمدارسالمساجدوأقامالعلمأحياالأعاجممنرجلإنجازهذا:قلت

هفهمكانوحكامدولعنهعجزل!عملوهو،وإرادتهوعقلهبجهدهوالخزائن

باتكينالمظفرأبااللهرحم،الحرامواللهوللقصفالقصوروبناءالجوارياقتناء

الكريم،القرآنقلوبهموفيأعينهمبينوكانالإيمانعلىنشأواالذينوأمثاله

واهتَدوا.فهدوا

بمصر:المحموديةالخزانة

محمودالدينجمالبناهاالتيالمحموديةالمدرسةمنجزءهيالخزانةهذه

والشاممصرفيمكتبةأجملإنها:وقيلم(،1rS1هـ/997)تالاستادارعليبن

كانفقد،العجبويثيرالانتباهيجلبمامنشئهاسيرةوفي)2(،المقريزيزمنفىِ

نأإلىالاسكندريةفيحَضَالمنترقىإذمغامراً،ذكياَرجلاَالاستادارمحمود

مغامرحياةحياتهوكانت،مهـ/5981388عامحوالي،للدولةمستشاراًأصبح

وبذلكالنقود،تزييففكرةمصرإلىأدخلإنّه:وقيل،مراتوصعدمراتنكِب

كثيرةكتبعلىتحتويمكتبةوفيهامدرسةبعامينوفاتهقبليبنيأناستطاع

بها،إعجابهوأبدىالمقريزيذكرها،المدرسةفيالعلملطلابوجعلها،جيدة

.181صالجامعةالحوادث1()

.284صالعربيةالكتبدور:العشيوسف)2(
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الرائعةالمكتبةهذهحوتوقدمثلها")1(.الثمامولامصربدياريعرفألا:فقال

ذلك:منمؤتفيها،بخطوطكتبأ

)2(.مجلداتأربعةفي،النوويالدينلمحيالروضةا-

أيضا"3(.للنوويالمنهج-2

مجقدات)4(.ستةفيأحمد،بنفرجالأردبيليالدينلنورالمنهجشرح-3

مؤتفه،تلميذالمقدسيأيوببنعليالعلاءكتبهالذيالمنهجكتاب-4

(.وإتقانأ)ْضبطاَوحزرهنسخهوقد

)6(.أخرىنفيسةكتباَالخزانةضقتكما

بمصر:ايأشرفيةالمدرسةخزانة

81376)تقلاوونبنحسينبنشعبانالأشرفالملكبنى ?/ vv)م

بخطوطمصاحفمنهانفيسةكثيرةكتبأحوتكتبخزانةمعهاوأنشأ،مدرسة

بخطومصحف،المستعصميياقوتبخطمصحفففيها،المشهورينالخطاطين

حفظت،مشهورينخطّاطينبخطوطغيرهاأخرىمصاحفوثمانية،البوابابن

كلعلى،احمالعشرةالخزانةهذهفيالكتبعددوبلغالحرير،بمحافظكقها

علىموقوفةالكتبهذهأنمنالرغمعلىولكن،بالوقفالإشهادعلامةحمل

الصالحالملكالأشرفابنفإن،بذلكإشهادوعليهاالمدرسةفيالعلمطلآب

وهوأستادار،الدينجمالالأميرإلىبخسبثمنالخزانةهذهباعحاجيالمنصور

2/593.الخطط)1(

.27ص،النوويترجمة،السخاوي)2(

السابق.المرجع)3(

.37صالسخاوي(4)

.66صالنوويترجمة:السخاوي)5(

.28428-هصالعربيةالكتبدور:العشيرسف)6(
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جمالالأميربنىئتم.المبلغهذاأضعافعشمرةتعادلوققهادينار،مائةست

الناصرالسلطانوأراد،الكتبعليهاوأوقف،ام4هـ/81258سنةمدرسةالدين

وجمعتبنائها،علىاسمهنقشعندماذلكعنتخقىولكته،المدرسةيهدمأن

الملكوقفعلامةالفحصبعدعليهاووضعالأشرفالملكوكتبالكتب

.'()لدولةمقرحيث،الجبلقلعةقصرإلىبعضهاونُقل،الناصر

هصر:فيىالكبيرالمنصوريالبيمارستانخزانة

كبيراًبيمارستاناَام(092هـ/968)تالصالحيقلاوونالمنصورالملكأنشأ

فيهاووقف،كبيرةقبةجابنهإلىوبنى،مدرسةإليهوأضاف)2(،القصرينبينبخطّ

رواتبهمذُكرتوقد،ومؤذنالمسيرومدرسوإمامخازنوفيهاكتب)3(خزانة

وراتبدرهمأ،ثمانونالإماموراتبالشهر،فيدرهمأأربعونالخازنفراتب

درهما43(.ثلائونالمؤذن

المصاحفوربعات،الكريمالقراَنمننادرةنسخاَالخزانةهذهحوتوقد

والطب،والأصولوالفقه،والحديثالتفسيروكتب،المنسوببالخطالمكتوبة

النفيسة.الكثيرةبالكتبعامرةفالخزانةوبهذا،والدواوينوالأدب

بنالدينعلاءالحرمابيبنعليوقففقداَخر،وقفالخزانةإلىوأضيف

منها:يذكر،وكتبهدارهالمنصوريالبيمارستانعلىم(9138هـ/687)تالنفيس

فيأنهعلىفهرستهتدلّ،القيمةجليلكبيركتابوهو(،الطبفي)الشاملكتاب

.285-286صالعربيةالكتبدور:العشيوسف،44-21020/الخطط:المقريزي(1)

أسماءقصربينالثرقيبالجانبالطاقببابببغدادكانتكبيرةمحلةاسم:القصرينبين)2(

بمصر،بالقاهرةمحلةأيضا:القصرينوبين.المهديبنعبداللهوقصرالمنصور،بنت

مكانهوجُعلالغربيخُرًب،المدينةوسطفيالمتعلَويةالملوكعمرهماقصرينلينوهي

القصرين.بين:ياقوت.ودورٌالصيارفسوق

.2704/الخطط:المقريزي3()

أ.03(9157عربي،الوطنية)المكتبةالأربنهاية:النويري4()
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البيمارستانهذافينسختهوكانت)1(،مجلدةثمانينمنهابئض،مجقدةمئةثلاث

)2(.الصفديزمن

يذكركما،والحرقالتفرقالعامرةالكبيرةالخزانةهذهنهايةوكانت

خزانةوتعزضت،الناسأيديفيوتفرقالكتبهذهمعظمذصب"وقد:المقريزي

الوقفياتونسخوالمصاحفالعلومكتبعلىأتى،لحرقبعدفيماالكتب

الأميروفاةسنةوهيم(،1776اهـ/591سنةقبلذلكحدث:قيلوالدفاتر")3(،

كتابيجدفلم،البيمارستانترميمعلىالسنةتلكفيعزمالذي،عبدالرحمن

)4(.الخزانةمعاحترقوكان،وقفه

بمصر:الجماليةمدرسةخزانة

مدرسةم(هـ/9976913)تعليبنمحمودالاستادارالدينجمالبنى

(مهـ/971388ه)تجماعةابنكتبعليهاووقف،القاهرةفيزويلةبابخارج

الكتبمناقتنىقدجماعةابنوكان(،جدا"ْكثيرةوهي،موتهبعداشتراهاالتي

)6(.لغيرهيتهيّألممضاوغيرهممصنفيهابخطوطالنفيسة

وهي:الكتبهذهمنمجموعةالسخاويوذكر

التيالأجزاءبعضمنهشاهدالنجار،لابنبغداد،تاريخعلىذيل-ا

شذرات:العمادابن،اب875/ايأبصارمسالك:العمري0/2،1162الوافي:الصفدي(1)

.288صالعشيوسف،5204/الذهب

والصفحة.السابق،الوافي)2(

1() r2.038/الخطط

العربيةالكبدور:العشيوسفاهـ،322القاهرة!،2/6الاَثارعجائب:ابجبرتي(4)

928.ص

(o)4.932/الثامنةالمئةأعيانفيالكاعنةالدرر:حجرابن

2صالعربيةالكتبدور:العضيوسف1،93/الكامنةالدرر:حجرابن)6( AV- 2.1A
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بعد)1(.فيماافتقدها

)2(.الملقنابنشاهده.إالأصلية)النسخةللنوويالحكمكتابمنجزء-2

كتبمخطوطاتمنوصلمابعض)3(العشيوسفالأستاذذكروقد

)نهايةكتابمنوالعشرونالتاسعالجزءوهوأحدهما؟مجلدان:منها،الجمالية

يحمد.أنيجبكما"الحمددثه:التاليةالوقفعلامةوعليه)4(،للنويريالأرب(

فيوهي،تليهوالتي،تسبقهالتيالمجقداتوكذا،بكاملهالمجلدهذاوقف

لطلابمشروعوقف،المسلمينعامةعلىالعاليةالأستادارمحمودمجلّداَ،ثلاثين

المخضصةالسعيدةالمكتبةمقرهوجعل،شرعيةبطريقةيستعلمونه،الشريفالعلم

القاهرةفيالكبيربالطريقالموازينخطفيالتيالمدرسةفي،الغرضلهذه

ويتولى.غيرهولا،رهنمقابللا،المدرسةمنيخرجألاّواشترط.المحروسة

يشرفمنإلىبعدهمنبهاويعهد،حياتهمدةالمدرسةعلىالإشرافالواقف

يحذفأويضيفأنغيرهدونلهويحق.الوقفيةحذدتهاالتيالشروطوفق،عليها

اللهعبدعليهشهدم(.1385هـ)آب767عاممنشعبانحسناَ.يراهماالصكمن

".البرماويالرحمنعبدبنوعمر)؟(،النسوقعليابن

علامةعليه،لمسكويه(الأمم)تجاربكتابمنمجلّد(الاَخر)ْوالمخطوط

الكتابوقفبتاريخوقف،مجلداتبستةتمامهفيوهوتقريباً،نفسهاالوقف

.()6الأول

.112صالتاريخذمْلمنبالتوبيخالإعلام:السخاوي(1)

.25صالنوويترجمة،المنهاجشرحإلىالمحتاجعمدة:الملقنابن)2(

.287صالعربيةالكتبدور)3(

.9157عربي،الوطنيةالمكتبة)4(

.ام7،6179،الجيبكتابسلسلةفيطغ)5(

.287صالعربيةالكبدور6()
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ألثال!ألقسم

مراووألهألفلفاولتبكزأئرلم
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ألفلفا،ألهًصرأوكزأئي

العباسي:بالنهالمع!ضدخزائة

مولده،المتوكلبنبالتهالمعضدجعفر،بنطلحةبنأحمدالعباسأبو

مهيبأشجاعأكانم(،209-هـ/928857(-)242بغدادفيووفاتهونشأته

لم)1(،بالحلمموصوفأبالأدبعارفأكانخمولها،بعدهيبتهاللدولةأعادحازمأ

الأدباءأقوالفيعنهاشذراتجاءتولكن،خزانتهعنوافيةمعلوماتنرد

جامعكتابف!رم(هـ/315229)تالنحويالزجاجأنذلكمن،وأخبارهم

)القاصمالوزيروحمله،وجفَده،الحسنأبيالصغيرالترمذيبخط"وكتبه،النطق

بتفسيرهإليهوتقدمدينار،بثلثمائةلهوأمر،فاستحسنهالمعتضد،إلىعبيد(ابن

قالالمعتضد.خزانةإلىإلآأحدإلىنسخةالزجاجعملهلمايخرجولم،كلّه

ورأيناهمتقطعأ،التفسيرهذاالسلطانبقياتفيظهرثم:النديمإسحاقبنمحمد

لهوجُعل،عظيمةمنزلةالسبببهذاللزجاجوصار:قال،لطيفطلحيفيوهو

دينار"0)2(.ثلثمائةالعلماءفيورزق،الفقهاءفيورزقالندماء،فيرزق

ذلكمن،خزانتهفيوأودعتللمعتضدكتباَصنّفواقدالعلماءبعضوكان

والملاهي)اللهو:كتابللمعتضدصنففقد،السرخسيالطيببنأحمدكتب

والمجالسة،والمنادمة،والمغنينالغناءفيكتابوهو(،الساهيالمفكرونزهة

الأثيرلابنالكامل2/991،الذهبشذرات3/128،الزاهرةالنجوم:فيترجمته)1(

916 - 147 / v،1/1.373الطبري

مصر.ط09ص،فلوجلط61صالفهرست:النديمابن)2(
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،(()1النفس"دب)فيوكتاب،()الطبيخكتابكذلكوألّف،والملحالأخباروأنواع

وخُصنادمهئمللمعتضد،معلمأالسرخسيالطيببناْحمدالمؤلفهذاوكان

عليهفغضبالأحوالبهتغيّرتثمالمعتضد،أيامفيببغدادالحسبةتولىوقد،به

م)2(.998هـ/286سنةبقتلهوأمرالمعتضد

هذهومن،الموسيقىفيرسالةللخليفةالمنخمعليبنيحيىصئفوكذلك

المتحفخزانةفيخطيمجموعضمنصفحاتأربعفينسخةالرسالة

)3(.البريطاني

نأوذلك،التنوخيرواهاالتيالحكايةسياقفيالمعتضدخزانةوذكرت

علىجربهاواْنه،الحالفيالملسوععنالستمتحبسبرُقيةالمعتضدجاءرجلاَ

للرجلوامر،الخزانةفيوخلدت،الرقيةفكتبتالمعتضد،"فأمر،فشفيملسوع

1()4(.سنيةبجاثزة

عنهاسألمسائلعنجواباتالمعتضد:خزانةمحتوياتمنعرفومما

09(.0هـ/288)تقرةبنثابتالحسنأباطبيبهالخليفة

العباسي:باللهالراجاخزانة

سنةبينماالخلافةوليالذي(جعفر)ْبنمحمدبالتهالراضيالخليفةعُرف

49هـ/322-932 5 - f"41أعلمة-:الصولييقولكما-وكان،الأدبيةبميولهم

.1215/الأنباءعيون:اصيبعةأبيابن()1

والصفحة.السابقالمرجع)2(

(supplementothe Catalogue of the Arabicmanuscripts in the British Museum (London, (r

,4918لأ.0.823،0)561.

.114صالعراقفيالقديمةالكتبخزائنةعوادكوركيىوانظر

.ام429دمق،مرجليوثط،2111/المحاضرةنثوار:التنوخيالقاضي(4)

:البغدادي،11691/والنهايةالبداية:كثيرابن8/98،الكامل:الأثيرابن:فيترجمته)5(

214/بغدادتاريخ r.
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لهوكانت")1(،الكلامعلويوأختار،الألفاظلهأتنخَلفكنتبالشعر،الناس

الراضييؤدبكانانهالصوليذكرخليفةيصبحأنوقبل،صباهمنذكتبخزانة

أنهماإلاّ،عاقلينفطنينذكيينفرأيتهماإليهما"دخلت:وقال،هارونوأخاه

أذكاهماالراضيوكان،ذلكعلىمؤدبهماغالبابنفعاتبت،العلوممنخاليان

الفقهكتبمنلهماواشتريتإليهما،العلمَفحتبتُ،الأدبعلىوأحرصهما

منهماواحدكلوعمل،ذلكفيفتنافسا،حسنةقطعةوالأخبارواللغةوالشعر

ثم،الراضيمكتبةنواةتلكوكانتوالأشعار")2(،الأخبارعليئَوبزآ،لكتبهخزانة

الصوليذكروقد،الكتببنفاضوزُودت،الخزانةهذهاتّسعتالخلافةوليلمّا

فيوذلك،ومجقدونوزاقونفيهاصاربحيثالراضيخزانةوأثريتنمتكيف

الديوانفطلب،حريبننهشلللشاعرالشعرمنبيتقراءةاختلافحولرواية

:كبيرةكتبخزانةاقتناءعلىيحرضهللراضيالصوليقال،يجدهفلمالخزانةفي

عمل،نعمتهوعلؤعلمهجلالةمعسيدنا،بأنالناسيتحدث،عجبأيضاً"وهذه

فلمالمشهورالشاعرهذاشعرفيهاطلبالخلفاء،متقدمواعملكماكتبخزانة

فيفتبتدىء،لكعبيدككتب:قلتبغيرها؟شُغلناوقدالحيلةفما:قاليوجد،

حملهفيهايكنلمفما،اليمنثم،ربيعةثمبمضرتبدأ،الخزانةمنالأشعارعمل

قوكوريمنسخه،منهيعتاضونلاشيئأأولعبيدكسماعأكانLo,،كتبهممنعبيدك

الذيإن:لهفقلتكالمفكّر،فسكت،الخزانةمجفدووجقَده،عليهمتجريالذين

الناسيتحدثأنآنفولكن،كتبيعلىحيفهوإنما،أجتلبهليءلي!قلته

يُشغلماجاءفإذا،ويحك:فقال،الجلالةنهايةفييكونلاسيدنايفعلهبشيء

يريدماعلىويقتصر)3(للأميرينالخزانةهذهسيدنايجعل:قلت؟نصنعكيف

وأجلسنايوماَ،يوماَإليهالكتببإخراجفأمر،فنعمهذاأما:قال.فيهالنظر

الباقي،لناووهبأراد،ماعلىواقتصر،ابنيهوبين،يديهبينوق!مهافميزناها

.191صالأوراقكتابمن،دتهوالمتقيبالتهالراضيأخبار:الصولي()\

.25-24صالسابق)2(

الخلافة.يلياولم،اللهعبدالفضلوأبوجعفرأبو:الراضيولداهما)3(
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وزنأ)1(.يباعماأكثرهوكان،فاقتسمناه

سنةالنفائستلكومن،الكتبنفائسضضتقدالراضيخزانةأنشكلا

يطلب،بالفضةبالعربيةوالترجمة،بالذهببالروميةمكتوببأنه،م379هـ/326

فضةوقضبانوجوهر،وذهبفضةمنوجرارأقداحهيهداياومعه،الهدنةمنه

سنة)2(.بهدنةوأذن،الهداياالراضيفقبل،فاخرةكثيرةوأشياء،ومناديلوثياب

.م549هـ/932سنةالراضيوفاةوكانت

الحمداني:الدو*سيفكتبخزانة

-)353الربيعالتغلبيحمدانبناللهعبدبنعلي،الحمدانيالدولةسيف

الكتب،نفائسفيهاجمع،حلبفيكتبخزانةأنشأم()3(679-159هـ/356

ماله،والعلماءللشعراءيبذلللشعر،محباَ،بالكتبمولعأالدولةسيفوكان

منأحدببابيجتمعلمماوالشعراءوالأدباءالعلماءمنبابهفياجتمعولذلك

الخلفاء.بعدالملوك

مجلد،اَلافعشرةفيهاوكان،المكتبةإدارةالشاعرانالخالديانتولىوقد

عبدبنأسلمبنئابتفيهاالكتببحفظكُقَفوممن،وغيرهالدولةسيفوقفها

كتابأوضعقدوكانكبيراَ،لغويأوكان،الشيعيالعالمالحلبيالحسنأبوالوهاب

إلىفأرسل،دعوتهموفساد،عوارهاوكشفالإِسماعيلةالدعوةلابتداءفيهتعزَض

سنةحدودفيالإِسماعيليةبيدفصُلِب،بقتلهأمرالذيالفاطميمصرصاحب

بنثابتمنانتقامأهذهالكتبخزانةالإِسماعيلةوأحرقتام)4(،670هـ/046

.116صعوادكوركيس،04-93صوالمتقيالراضيأخبار:الصولي(1)

:برديتفريوابن،1/1188كشروابن،8264/الأثيرابنفيوالخبر،6/392المنتظم)2(

.263-3262/الزاهرةالنجوم

ابن1،364/الأعيانوفيات:خلكانابن،22-1/8الدهريتيمة:الثعالبي:فيترجمته)3(

-152-1111/الحلبزبدة:العديم

.237صالنحاةطبقات:شهبةقاضيابن،9121الإسلامتاريخمنالمتقى:الذهبي)4(
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سيفقصروتخريبهمحلبعلىالرومهجمةفيالخزانةهذهذهبتوربما،أسلم

.()1الدولة

قرطبة:فيالأموىِالمستنصرخزانة

أمويخليفة،اللهعبدبنمحمدبنالناصرالرحمنعبدبنالحكمهو

أبوهوكانم)2(،619هـ/035سنةأبيهبعدالخلافةووليبقرطبةولد،أندلسي

العلماء،وقزَبالعلمإلىانصرفالأندلسفيخليفةأولالناصرالرحمنعبد

لشراءالرسليجثكانفقد،خزانتهفيوجمعهاوالاَدابالعلومكتبوطالع

بغدادإلىالثقفيناصحبنالعباسبعثأنهذلكمنوالذخائر،والنفائسالكتب

رومانسمنالناصرعبدالرحمنوطلب)3(،،غريبكللهفاشترى،بالأموال

الدولة،دواوينفيمترجمينليصبحوالهأتباعاَيعلمأستاذأالقسطنطينيةقيصر

.)1(المهمةبتلكللقيامناقولااسمهحاذقأراهباًالقيصرلهفأرسل

-619هـ/366-035سنة)وليالثانيالحكمباللَهالمستنصرورثوقد

الذخائرواقتناءوالقراءةوالأدبالعلمحبالناصرعبدالرحمنأبيهعنم(769

أمية،بنيمنالأندلسخلفاءأعلمكانبلكبيراً،عالمأالحكمكانفقد،والكتب

الشرقمنالعلماءصفوةلهفاستحضر،وتهذيبهتعليمهعلىأبوهحرصوقد

الحياةفيالثانيالحكملذةإنوقيل،القاليعليأبوالعلماءأولئكومن،والغرب

غرامذاوكان،العلومشتىفيومذاكرتهمالعلماءومجالسةالكتبمطالعةكانت

ولهإلاّخزانتهفيكتابوُجِدوقلمايقرأ،ماعلىوالتعنيقالقراءةكثيربالمعارف

يوسف،122صالكتبخزائن:طرازيديفيليب،6191/الامخطط:عليكرد)1!

.016صالكتدور:العحثر

نفح:المقري،4144/التاريخ:خلدونابن8،224/الكامل:الأثيرابن:فيترجمته)2(

2BYRE/الرياضأزهار،1018/الطيب - TAI1/1المغرب:الأندلسيسيدابنA1.

.245صطرازيدي،02صالأسيرافتكاكفيالوزيررحلة؟الغسانيمحمد)3(

.45صالمعارفأصولفيالصحائفزبدة:نوفلنوفل)4(
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مع،ووفاتهومولدهالمؤلفنسبفيهيكتبانوك،كانفنأيفينظرأوقراءةفيه

العلميةالحركةازدهرتوقد،اطلاعهوصحةعلمهسعةعلىتدلنفيسةتعليقات

وأالاسبانيةاللغةإلىبعضهاوتُرجم،فنكلفيالعلماءتآليفوكثرت،عهدهفي

)1(.والفنالصناعةورجالوالعلماءبالأدباءعامرأبلاطهوكان،اللاتينية

لشراءالتجاريرسلفكان،نفيسنادربكلخزانتهالثانيالحكمأثرىوقد

أرسلأنهذلكمن،الكتباقتناءفيبسخاءينفقوكانالأقطار،شتىمنالكتب

كتابمنبنسخةإليهفبعث،العينالذهبمندينارألفالأصفهانيالفرجأبيإلى

الن!اخمنجمهرةخزانتهفيوكان،العراقإلىيخرجهأنقبل،الأغاني

ديارعرفتهاكتبخزانةاروعالخزانةهذهمنجعلواوالخَزَنة،والمجلدين

الأندلس.

عددها،فيالمؤزخوناختلف،كثيرةكتبأبالثهالمستنصرخزانةحوتوقد

قؤَموقد،ذلكمنأكثراَخرونوجعلهامجقد،ألفأربعمائةبعضهمفجعلها

وقددينار")2(،ألفأربعمائةتساويكتبه"ولعل:بقولهالحكمكتبقيمةالذهبي

ثمانمائةفيمدوّنةكانتالمكتبةتلكفيالشعردواوينأسماءأنخلدونابنذكر

مكتبةأن(والدينالعلمبين)المنازعةكتابهفيدرابروليموأثبت،صفحةوثمانين

أسماءفهرسوكانمجقد،ألفستمائةعلىاشملت،قرطبةفيأميةبنيخلفاء

مجلداَ.وأربعينأربعةمنيتألفالكتبتلك

الوزراءوتنافس،الثانيالمستنصرعهدفيالعلميةالحياةازدهرتوقد

وأحصي،المملكةأنحاءجميعفيالمكتباتفأنشأوا،الكتباقتناءفيوالوجهاء

عنفضلأ،غرناطةفيعامةمكتبةسبعينفبلغالأندلسفيالكتبدورعدد

وقد،والمطالعةوالنساخةللترجمةمعاهدمكتبةكلفيوكان،الخاصةالمكاتب

فيفئاضابنروىفقد،الرجالعنفضلاَالنساءفيهوعملت،الكتبنسخشاع

.225صالأندل!الأدبتاريخفينظرات:الكيلانيكامل(1)

Aا/الطيبنفح:المقري)2( Y186،ا.
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امرأةوسبعونمائةقرطبةمنالشرقيبالربض"كان:قال،قرطبةأخبارفيتاريخه

فكيفنواحيها،منناحيةفيماهذا،الكوفيبالخطالمصاحفيكتبنكلهن

ومقتضياتالتأنقعلائممنالأندلسيينعندالكتباقتناءوصارجهاتها")1(.بجميع

.)2(الوجاهة

بهلعبتالذيالأندلسمصير،الرائعةالعظيمةالخزانةهذهمصيروكان

(،الطوائف)ملوكانفسهموسضوا،الدولةواقتسموافثتتوا،الحكامأهواء

علىمنهاجانبأالاسبانحوزةفيودخلملكهموضاع،والحروبالفتنوكثرت

)3(.الأيامتلكفيالفتحرجالعادةجاري

الفاطمي:بالنهالعزبزخزانة

،العبيديالمنصوربن(اللهلدين)المعزمعدبننزاربالثهالعزيزأنشأها

قدوكانمصر،فيم(699-559هـ/386)344والمغربمصرصاحب

فيالنظرإليهوفؤَض،كلسبنيعقوبهو،الحُ!ابالكُتابمننابهأوزيرأاتخذ

لهموأجرى،الخليفةإلىالعلماءوقزَبالدواوينفرتب،الدولةشؤونجميع

عظيمة،طائفةمنهافاقتنى،المخطوطاتجمعفيالخليفةرغبثم،الأرزاق

نأالخزانةهذهتلبثولم(،الكتب)خزانةودعاها،قصرهمنجانبألهاوخصص

(.)ْالحينذلكفيالعالمفيالإِسلاميةالخزائنكلفاقت

مليوناَبلغتإنهافقيل،والفنونالعلوممختلففيالكتبأعدادذُكرتوقد

والنجامةوالتاريخوالحديثواللغةوالنحوالفقهفي،كتابألفوستمائة

.245صطرازيدي(1)

.2291عنة،265ص2مجلد،العربيالعلميالمجمعمجلة)2(

.3802/الإسلاميالتمدنتاريخ:زيدانجرجي)3(

ابن2/284،الخطط:المقريزي،2/152الاْعيانوفيات:خلكانابن:فيترجمته)4(

.904/،8022/الكامل:الأثيرابن،451/التاريخ:خلدون

.166صالكتبخزائن:طرازيدي،261صمصرفيالفاطميون:حنإبراهيمحن)5(
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وستة،القديمةالعلومفيكتابألفعشرثمانيةوفيهاوالكيمياء)1(،والروحانيات

الهندسةأدواتغير،والفلسفةوالهندسةالنجومكتبمنجزءوخمسمائةآلاف

العزيزخزانةفيمامجموعبهايُرادوقد،مبالغةالأعدادهذهفيولعل)2(،والفلك

الأمراء.قصورمنالأخرىالقصوروخزائنبالئه

،المؤلفاتبعضمنكثيرةنسخفيها،نفيسةمؤلفاتالخزانةهذهحوتلقد

أحمدبنللخليل(العين)كتابمننسخةثلاثونفيهاوُجدأنهذلكمن

(،الطبري)تاريخمننسخةوعشرون،نفسهالخليلبخطإحداها،الفراهيدي

حتىالكتببعضنسخازدادتوقددريد،لابن(الجمهرة)كتابمننسخةومائة

وقيامالفاطميينخلافةانقراضعندومائتينألفاَالطبريتاريخمننسخإنهليقال

المكتبة،حوتهاالتيالمصاحفعداهذا،ام171هـ/567سنةالأيوبيةالدولة

الخطاطينمنوغيرهما،البوابوابن،مقلةابنبخطالمكتوبةالقوائمبعضوعدا

بالذهبمرسومةخارطةالمكتبةهذهحوتهاالتيالطرائفومن،المشهورين

هذه"دخل:بقولهنجيبمصطفىوصفها،الأرضأقاليمصورفيها،والفضة

صورةفيه،الصنعةغريبالأزرقالحريرمنمقطعأفيهافرأى،السياحأحدالمكتبة

المواطنوجميعومساكنها،وأنهارهاومدنهاوبحارهاوجبالهاالأرضأقاليم

وبحارهاوأنهارهاوجبالهاومدنهاطرائقهاأسماءومكتوبة،للناظرمبَئنة،المقذسة

هذا")3(.عجائبكمنيكفيني:السائحفقال،والحريربالفضةوغيرها،بالذهب

حين،بعدحيناَبنفسهيتعهدها،بخزانتهكبيرةعنايةيُعنىبالئهالعزيزوكان

وممن،وينادمهالكتبلهويقرأيجالسهوكانشؤونها،يتولَىقَثماَلهارتّبوقد

م)4(.999هـ/593سنةالمتوفىالكاتبالشابشتيالحسنأبوذلكتولّى

.01/804لخططا:ييزلمقرا(1)

.902-3802/الإسلاميالتمدنتاريخ:زيدانجرجي)2(

.178صطرازيدي،601صالإسلامحماة:نجيبمصطفى)3(

.rrAا/الأعيانوفيات:خلكانابن)1(
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بهاعصفتالتيالخزائنمنغيرهامصير،العظيمةالخزانةهذهمصيروكان

منهاقسموبيع،النيلفيالاَخربعضهاورُميبعضها،أحرِقفقد،والمحنالفتن

()1(.الميلاديعشر)الثانيالهجريالسادسالقرنأواسطفيالأكرادوصولطعند

البويهي:الدولةعضدخزانة

شيراز،فيكان،البويهيالدولةركنبنخسروفناشجاعأبوالدولةعضد

وصفهكماكانم)2(،829هـ/372سنةببغدادوتوفي،العراقعلىواليأصارثم

معهميجلسوكان،إليهممحسنأ،لهممقربأوأهلها،للعلوم"محبأ:الأثيرابن

منها:،الكتبلهوصنًفوابلد،كلمنالعلماءفقصده،المسائلفييعارضهم

فيوالتاجي،الطصتفيوالملكي،القراءاتفيوالحجةالنحو،فيالإِيضاح

")3(.ذلكغيرإلى،التاريخ

نقلتهليُعلمولا،شيرازبمدينةقصرهفيكبيرةخزانةالدولةلعضدكانت

منلهاوتنظيمأ،وترفاَثراءالخزائنأكثرمنالخزانةهذهكانتلا،أمبغدادإلى

فرشتوقد،منتظمةكئيرةرفوفوفيهافهارسولها،وخدمتهاتنظيمهاعلىيقوم

وهناك،الثمأنوذووالوجهاءإلآيدخلهاولا،الزينةبأجملوزتنتالفرشبأفخر

البثاريالعامرةالكبيرةالخزانةهذهشاهدوقدالداخلينأمريرتّبونوآذنونحزاس

مفصلاَ،جيداًوصفاًووصفهامنها،ونقلفيهاوقرأكتبها،منوأفادالمقدسي

عاقلولابها،افتتنإلاّعاميدخلها"ما:قال،وتنسيقنظاممنفيهاماوأوضح

،القبابعليهاونصبالأنهار،فيهاخرقوطيها،الجنةنعمةعلىلهااستدلإلاّ

والعدد،المرافقفيهاوجمع،الغياضفيهاوحفروالأشجار،بالبساتينوأحاطها

.917صطرازيدي()1

.913/الكامل:الأثيرابن21(

عواد:كوركيسامدوز،ط،23،68صالأممتجاربذيل:الروذراوري،916/الكامل)3(

.127-126صالعراقفيالقديمةالكتبخزائن
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كلمجلسهكادْودارأ،حجرةوستونثلاثمائةفيها:يقولالفراشينرئيسوسمعت

عليها،حدةعلىحجرةالكتبوخزانة،وعلوسفلوهي،الحولإلى،واحدةيوم

أنواعمنوقتهإلىصُنفَكتابيبقَولمالبلد،عدولمنومثرفوخازنوكيل

منخزائنفيه)2(،كبيرةصَفةفي)1(طويلأزجوهيمنها،حصلهإلآكلهاالعلوم

إلى،قامةطولهابيوتأوالخزائنالأزجحيطانجميعإلىألصقوقد،وجهكل

والدفاتر،فوقمنتنحدرأبوابعليها،المزؤَقالخشبمنأذرعثلاثةعرض

إلآيدخلهالا،الكتبأساميفيهاوفهرستاتبيوتنوعلكل،الرفوفعلىمنضدة

فرأيت،الاَلاتفيهافُرشتوقدوعلوّها،سفلهاكلهاالدارهذهفيوطفت،وجيه

1(()3(.والستورالفرشمنبهيليقمامجلسكلفي

فيهكتاب،الكتبمنالخزانةهذهفيالمقدسيطالعهماجملةمنوكان

أنجعفارسأهل:الخزانةبهذهكتابفي"وقرأت:قال،خراسانأهلوصف

نفوسأ.وأذلهمخراجأ،وأثقلهم،الظلمعلىوأصبرهم،السلطانبطاعةالناس

.)1("...قطعدلاًيعرفوالمفارسأهل...وفيه

المؤرخّمسكويهابنالعظيمةالخزانةهذهعلىالمشرفينالخَزَنَةمنوذُكر

عضدللملكخازناَكانبأنهووصفه،الخازنمسكويهالقفطيوسمّاهالشهير،

علىمشرفأالبؤابابنكانوكذلك(.)ْعندهأثيراَلديهمأمونأ،بويهبنالدولة

عهدهاريعانفيالخزانةوكانت،الدولةعضدبنالدولةبهاءزمنفيالكتبخزانة

ابنهيكنولم،وفاتهبعدوالإِهمالالخللأصابهاولكن،الدولةعضدزمنفي

ذلك،علىدلالةالبوّابابنبطلهاالتيالتاليةالقصةوفي،أبيهعنايةبهامعنيأ

السقف.مقؤَسمستطيلبناء:الأزَج(1)

السقف.العاليالواسعالهو:هناالضُمة)2(

،ام609بريلليدنط،مرجليوثتحقيق944،صالأقاليممعرفةفيالتقاشمأحن)3(

.451-045الصفحةوحاضية

.111-011صالإسلامفيالمكتات:حمادةماهرمحمد،السابق،المقدسي(4)

.933صالحكماءأخبار:القفطي(5)
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ابنقال،مقلةابنبخطالنفيسةالمصاحفمنفيهاحفظماعلىدلالةوفيها

علىلثراز،الدولةعضدبنالدولةلبهاءالكتبخزانةفيأتصرف"كنت:البوّاب

منبوذةأجزاءجملةفييومأفرأيت،إليئَمردودوأمرها،لهوأراعيها،اختياري

القرآنمنجزءاَثلاثينمنجزءهووإذاففتحته،السكريقدبأسودمجلدأجزءأ

فلم،مثلهعنالمي!ضوكديوجعلت،وأفردتهفأعجبني،مقلةابنعليأبيبخط

وعشرونتسعةاجتمعأنإلى،الكتبجملةفيمختلطجزءبعدبجزءأظفرأزل

فعلمت،بهأظفرفلم،طويلةمدةالخزانةتفتيشاستغرقتواحد،جزءوبقيجرْءاً

رجلههنامولانايا:وقلتالدولةبهاءإلىودخلت،فأفردتهناقصالمصحفأن

معونتهعلىالوزيرالموفقعليأبيمخاطبةوهيفيهاكلفةلا،قريبةحاجةيسأل

شيءأي:قال.لمولاناتصلحظريفةهديةومعه،لهخصموبينبينهمنازعةفي

يريد،بماأتقدموأناهاته:فقال،مقلةابنعليأبيبخطمصحف:قلتهي؟

هذا،يشبهماالخزانةفيوكانأذكر،:وقالواحداًمنهافأخذالأجزاء،فأحضرت

حتىلهطلتيفيالقصةعليهوقصصتُ،مصحفكهذا:قلتعني،ذهبوقد

أنهإلاّعلي؟ابيبخطمصحفيطرحهكذا:وقلتجزء،ينقصأنهإلآ،جمعته

أنكشريطةعلىولكن،والطاعةالسمع:قلت،ليفتقمه:ليفقال،جزءأينقص

:قالدينار.ومائةخلعةتعطينيأنتعرفهولامنهاالناقصَالجزءَأبصرتإذا

أقلبالخزانةودخلت،داريإلىوانصرفتيديهبينمنالمصحفوأخذت،أفعل

السمرقنديالكاغدأنواعمنفيهاوكان،المصحفكاغديثابهوماالعتيقالكاغد

الجزءوكتبت،وافقنيماالكاغدمنفأخذت،عجيبظريفكلوالعتيقوالصيني

وجلدت،بهفجلدتهالأجزاء،منجزءمنجلداَوقلعت،ذهبَهوعئقْتُ،وذهئته

ذلكعلىومضى،المصحفالدولةبهاءونسي،وعتقتهالجلدمنهقلعتالذي

كتبتما:ليفقالمقلةابنعليأبيذكرجرىيومذاتكانفلما،السنةنحو

جزءاَيقلبهيزلفلمكاملاَ،المصحففأحضرت،فأعطنيه:قال،بلى:قلتذلك؟

الذيالجزءهوأيما:ليقالثم،بخطيالذيالجزءعلىيقفلاوهوجزءأ،

عليأبيبخطكاملمصحفهذا،عينيكفيفيفترتعرفهلالما:لهقلت؟بخطك
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إلىيعدهولم،رأسهعندربعةفيوتركه،افعل:قالسرنا؟ونكتممقلةابن

يوماَكانفلما،ويعدنييمطلنيوهووالدنانيربالخلعةمطالبأوأقمت،الخزانة

فتعطيني،وصحيحمقطوعوعتيقصينيبياضالخزانةفيمولانا،يا:قلت

فمضيت،وخذهمر:قالوالدنانير؟بالخلعةالصحيحدونكلهمنهالمقطوع

")1(.سنينفيهفكتبت،النوعذلكمنفيهاكانماجميعوأخذت

إهمالمنالدولةبهاءعهدفيالخزانةأصابماعلىدلالةالقصةهذهوفي

ازدادتوقد،خزانةواجملوأضخمأفخمالدولةعضدأبيهعهدفيكانتأنبعد

،قدرهحقالعلمقدريعرفونلاجهلةوكانوابعدهمنخلفائهعهدفيسوءأالمكتبة

الاَخذين.أيديفيوتفرّقتالمكتبةاندثرتوهكذا

الساماني:ك!كتبخزانة

-or)3بالرضيالملقبالقاسمأبوالسامانيمنصوربننوحالأميرهو

3 8 Vللعلم،محبأكان)2(،بخارىوسلطانالنهروراءماأميرم(،799-649/هـ

في)الشاهنامة(نظماقترحمنأولإنهوقيل،والشعراءوالأدباءالحكماءقرًبوقد

قُتل،ثمبعضهانظمالذي)الدقيقي(،شاعرهإلىذلكفيعهد،الفارسيةاللغة

نظميتمّأنالفرسشاعرالفردوسيإلىبخارىسلطانالغزنويمحمودفأشار

)3(.إليهونسبتففعل،الشاهنامة

الرئيسالشيخزارهاوقد،كبيرةكتبخزانةالسامانينوحالأميرأنشألقد

ابنفعالجه،مرضقدنوحالأميروكانام(،536-428859/-)375سيناابن

فيها،ومكث،الطثكتبعلىالخزانةهذهفيسيناابناطلعوقد،وأبرأهسينا

-15/122،عباسإحسانتحقيق8991-5/7991الأدباءمعجم:الحمويياقوت)1(

الحلبهي.ط?24

8/223/9off،الكامل:الأثيرابن:فيترجمته)2( ، rv ، riالتاريخ:خلدونابن

.4891/الزاهرةالنجوم:برديتغريابن323،/11والنهايةالبداية:كثيرابن،4352/

(r)مصدرهيذكرولم،171-017صالكتبخزائن:طرازيدي.
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كتبصناديقبيتكلفي،كثيرةبيوتذاتداراً"دخلت:بقولهالخزانةووصف

كتبآخربيتوفيوالشعر،العربيةكتبمنهابيتفي،بعضعلىبعضهامنفحدة

وطلبت،الأوائلكتبفهرستفطالعتمفرد،علمكتببيتكلفيوكذلك،الفقه

وما،قطالناسمنكثيرإلىاسمهيقعلمماالكتبمنورأيت،منهاإليهاحتجتما

بعد")1(.منأيضأرأيتهولا،قبلمنرأيتهكنت

)2(،النيرانوالتهمتهااحترقتأنالرائعةالعظيمةالخزانةهذهنهايةوكانت

أمروهذاكتبها)3(،مندرسهمابمعرفةلينفردإحراقهاعلىاحتالسيناابنإنوقيل

منالخبريكونأنبذولا،سيناكابنكبيرعالممنيصدرأنيتوقّعولا،يصدقلا

ومناوئيه.خصومهتلفيق

الفه:بأمرالمقتديخزانة

AV)4المقتدربنالقائممحمدبنالثهعبدهواللهبأمرالمقتدي - 44 A/هـ

هـوكان467سنةوفاتهبعدبالخلافةالقائمجدهإليهعهدام(،5601-490

لهوكانتوالشعر،بالأدبعلملهحازمأالهمةعاليكان،سنةعشرةثمانيعمره

أودعتكباَالمؤتفونلهوصئف،الكتبأمهاتمنكثيراًحوتعامرةجيدةْخزانة

بنيحيىعليلأبيالإِنسان(تدبيرفيالأبدان)تقويمكتابذلكمن،خزانتهفي

ماالكتابفيجاءوقدهـام(99هـ/394)تالبغداديالطبيبجزلةبنعيسى

التداويعنالخبرفيجاء"وقد:فيهقال،المقتديللخليفةألفأنهإلىيشير

تحققولما...السامإلأدواءلهأنزلإلآداءمناللهأنزلفماتداووا،:فقال

الجملةهذه...المؤمنينأميراللهبأمرالمقتدي،العادلالإِمامومولاناسيدنا

بالقدرشانها،اللهأعلى،المقتديةالمولويةالحكمةخزائنيخدمأنالخادمأحب

11.4صالحكماءأخبار:القفطي)1(

.2336/العربيةاللغةآدابتاريخ:زيدانجرجي)2(

يد،334-333صالعربيالاْدبتاريخ:الزيات،1042/الأعيانوفيات:خلكانابن)3(

ا.vاصطرازي
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المدؤنةكتبهموعنالأطباءإطالهَمنكثيرعنبهيستغني،الطبعلممنالضروري

ابنوألّف.دا)1(،..والأعراضالأسبابومعرفةالأمراضتدبيرعلموهو،فيه

فيماالبيان)منهاجاسمهالطبيةالموادفيكتابالمقتديلخزانةكذلكجزلة

لخزانةجزلةابناتفهاالتيالكتبأصيبعةأبيابنذكروقدالإِنسان(يستعمله

ألفالطمتفيآخربكتابأيضاَأصيبعةأبيابنونؤه)2(.اللهبأمرالمقتدي

الحسينبناللههبةبنسعيدلمؤلّفهالطبّ(في)المغنيكتابهوالمقتديلخزانة

بالكتبمعنيأكاناللهبأمرالمقتديأنيتضحهذاومن1151()3(.هـ/594)ت

كثيرأ.الطبتةبالكتبويعنى،جيدةخزانةوله

العباسي:اللهلدينالناصرخزانة

الناصرالعباسأبوالمستنجد،بنالحسناللهبأمرالمستضيءبنأحمدهو

سنةأبيهوفاةبعدالخلافةتولى1225()4(،-1158هـ/622-)553اللهلدين

سنةواربعينسبعحواليبلغتطويلةمدةالحكمفيوبقي،م8511هـ/575

الضعففيهادفيَأنبعدهيبتها،للخلافةأعادحازمأقويأكانوقد،هجرية

.والانحلال

ومما،والفنونالعلوممختلفمنكثيرةكتبفيها،كبيرةخزانةللناصروكان

خزانة:هي،خزائنلثلاثكتبأمنهاأخرجأنه،الخزانةهذهضخامةعلىيسمَدلط

وكلها،النظاميةالمدرسةوخزانة،السلجوقيالخاتونيالرباطوخزانة،المسناةدار

الحاسبالرشيدبنأحمدبنمبشرترجمةفيالقفطيذلكأوضحوقدببغداد،

هـ.1333دمق،الامروضةمطبعة،4صالإنسانتدبيرفيالأبدانتقويم:جزلةابن(1)

-118صالعراقفيالقديمةالكتبخزائن:عوادكوركي!وانظر،1255/ايأنباءعيون)2(

911.

(r)1255/الأنباءعيون.

الخمي!تاريخ:بكريالديار11/173،12/168،الكامل:الأثيرابن:فيترجمته)4(

.1/217السلوك:المقريزي،2366/
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وقربأحمدالعباسأبياللهلدينالناصرأيامفي"تميز:إنهقال،بالبرهانالملقب

وبالمدرسة،السلجوقيالخاتونيبالرباطوقفهاالتيالكتباختيارفيواعتمد،منه

وأفردهالخليفيةبالدارالكتبخزائنإلىأدخلهفإنهالمسناةوبدار،النظامية

دجلةضفةعلىاللهلدينالناصرالخليفةبناهاهذهالمسناةودارلاختيارها")1(،

من،الخزاثنمنغيرهاوإلىإليهاالكتبونقل،كتبخزانةعليهاووقف،اليسرى

عليبنأحمدبنمبشّرالرشيدأبااعتمدالخليفةوإن،الخليفيةبالدارخزانته

خزانةإلىالمنقولةالكتباختيارفي،بالبرهانالملقبالحاسبالبغداديالرازي

المسنا-)2(.

وأخرج،الخليفةوقفهاالتيالخاتونيالرباطخزانةوهي،الثالثةالخزانةأما

منالبصرةبباب،خاتونسلجوقةزوجتهتربةفيفهي،خزانتهمنكثيرةكتبألها

قرابنمحمدالديننورزوجةخاتونسلجوقةوكانتببغداد،الغربيالجانب

فلمايحتها،وكان،الخليفةتزؤجهاعنهاتوفيفلما،كيفاحصنصاحب،أرسلان

رباطهالتربةجانبوإلى،تربةقبرهاعلىبنىام،188هـ/584سنةتوفيت

من،الخزانةهذهكتباللهلدينالناصرالخليفةاختاروقدبالرملة)3(،المشهور

أحمدبنمبشرالرشيدابنعلىاختيارهافياعتمدوأنه،الخليفيةبالدارخزانته

ام(.391هـ/958سنةالحاسب)توفيبالبرهانالملقبالحاسب

البغداديدلفبنالعزيزعبدمحمدأبوأيضاَ،الخزانةهذهخَزَنةومن

الخزانةهذهكتبمنوعُرفام(،923هـ/637)توالناسخبالخازنالمعروف

94سنةالمتوفىالقيروانيفضالبنلعلي،التاريخفيالدولكتاب V/أم586هـ،

ثلاثينمنهببغدادالسلجوقيالوقففي"رأيت:وقال،ياقوتراَهكبيركتابوهو

.962صالحكماءاخبار(1)

.962صالحكماءأخبار:القفطي(2)

فيوهي،دجلةإلىالكرخمرعةفيببغدادمحلة:والرملة،2/16تاريخ:الأثيرابن)3(

.021صقعأصوالمفترقوضعأالمشترك:ياقوت.الغربيالجانب
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.(1()1آخرشيءويعوزه،مجقدأ

مجلدةخمسمائةذلكمن،الخزانةهذهعلىكتبهمالعلماءبعضوقفوقد

الله،لدينالناصرالخليفةشرابيالدولةنجمالملقبعبداللهبننجاحكتبمن

)2(.الشرابياسمعليهاوكُتب،الخليفةأمتربةفيوفاتهحينوقفها

علىجرىوقد،ام225هـ/622سنةاللهلدينالناصرالخليفةوفاةوكانت

المغولاستولىحينالعباسيةالخلافةخزائنمنمثيلاتهاعلىجرىماالخزانةهذه

الكتب.ومنهشيءكلواستباحواالخلافةعاصمةبغدادعلى

العباسيةبالفهالمستنصرخزانة

بنالناصربن(اللهبأمر)الظاهرمحمدبنمنصورهوبالثهالمستنصر

56-588سنتيبينالمستنصرعاشالمستضيء، f/21-2911هـ 2 fوولي،م

لوفرةالقاضييسقيهجدهوكان،ام226هـ/623سنةأبيهوفاةبعدالخلافة

باقيةجليلةوماَثر،والعمرانالحضارةفيبهيرةجهودبالئهوللمستنصر)3(،عقله

لهوكانت،ذكرهامزالتيالمستنصريةالمدرسةتأسيسهذلكمن،الزمانمدىعلى

يومفيإليهاونقلأنثمأهاالتيالمستنصريةالمدرسةخزانةغيرخاصةخزانة

الفوطيابنذلكتفصيلذكر،الكتبمنصالحةجملةالخاصةكتبهمنافتتاحها

المحتويةالنفيسةوالكتب،الشريفةالربعاتمناليومهذافيإليها"نقل:قولهفي

رباطشيخ(الخازندلف)ابنالعزيزعبدالشيخإلى)4(وتقدم،الدينيةالعلومعلى

.5/092الأريبدرشاإ:توتيا(1)

جواد:مصطفىنالخزانةهذهفيوينظر593،-8493/الزمانمرآة:الجوزيابنسبط)2(

وكوركيس،14ص،4العددالغد،عالممجلة،العباسيةالعصورفيالعراقيةالعلمدور

.915-158صالكتبخزائن:عواد

:بكريالديار،3171/المختصر:الفداءأبو،12/117الكامل:الأثيرابن:فيترجمته)3(

.336o/تاريخ:خلدونابن`1.ا1/1السلوك:المقريزي،2037/الخميستاريخ

الرزارة.نائبالناقدابنالديننميرأمرأي4()
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الدينضياءالعدلوإلىواعتبارها)1(الكتبوإثباتبالمدرسةبالحضورالحريم

ورتبهاواعتبرها،فحضرأيضاً،دارهفيالتيالخليفةكتببخزانةالخازنأحمد،

ابننصومنمناولها")2(،يتعبولاتناولهاليسهللفنونهامفقحلأ،ترتيبأحسن

بمختلفوحافلةكبيرةكانتالخاصهَبالتهالمستنصرخزانةأنيتبتنهذاالفوطي

،ام242هـ/064سنةتوفيالذيالدينضياءالعدلهوخازنفيهاوكان،العلوم

مدرساَرْئَبالذي،البادرائياللهعبدمحمدأبوالقاضيهواَخر،خازنهناكوكان

نألهوأُذِنَ،الخليفةبخزانةالكتبخزنعلىوأُقِزَ،عليهوخُلعالنظاميةبالمدرسة

)3(.بالمدرسينأسوةبطرحةالمدرسةيدخل

.ام242هـ/564سنةبالتهالمستنصرالخليفةوفاةوكانت

العباسي:بالفهالمستعصمخزانة

احمدبن)الظاهر(محمدبن)المستنصر(منصوربنالمستعصمعبداللههو

هـ/656-906العباسيةالدولةخلفاءاَخرالرشيد،هارونسلالةمن)الناصر(،

للخلفاءيبقولم،وانحلالتضعضعفيوالدولةالخلافةولي،ام1212-2

الخليفةواعتمد،والأمراءالقوادبيدالأمورزماموكان،ببغدادالملكدارغيرمنها

بغداد،احتلاللهوي!رَهولاكوكاتبالذي،العلقميابنالدينمؤيدوزيرهعلى

)4(.1258هـ/656سنةالخليفةوقتل

خزانةالخلافةتوليهأولعفَرفقد،والكتبالعلمبحتهالمستعصمعُرف

زماننا،في)الجَزد(يقابلها:والاعتبار،ثبتاودفترفيأسمائهاكتابةأي؟الكتبإثبات)1(

معجماتفييردلممولدلفظوالجرد:واحدأ،واحداًفحصهاأي،الكتباعتبر:يقال

.122صالعراقفيالمَديمةالكتبخزائن:ينظر،اللغة

.54صالجامعةالحوادث:الفوطيابن)2(

.148-147صالجامعةالحوادث:الفوطيابن)3(

11`3/التاريخ:خلدونابن:فيترجمته)4( o،ابن2،372/الخميستاريخ:بكريالديار

.763/الزاهرةالجوم:برديتغريابن،1/237الوفياتفوات:الكتبيشاكر
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الشيخبإشرافالخزانةوكانت،يختارهمايكتبانكاتبانلهايُختارأنوأمر،كتب

هـ/064سنةبالخلافةمبايعتهيومفيإليهسلمهاقدالنيار،بنالدينصدر

عليالدينشمسالعدلشيخهبإحضارالخليفة"تقدم:الفوطىابنقال،ام242

وأمره،لخاصتهالتيالكتبخزانةإليهوسلم،وأكرمهعندهفحضرالنيار،ابن

")1(.والملازمةبالتردد

الدينصدرالشيخذكرفقد،وقتهبعضفيهاويقضييحضرالخليفةوكان

كثيرةرقاعفيهمنديلكُميوفي،عادتيعلىالكتبخزانةإلىمرة"دخلت:قال

قمتثم،موضعيفيالرقاعوفيهالمنديلفطرحت،الحوائجأربابمنلجماعة

حتىالمنديلمنالرقاعحللتساعةبعدالخزانةإلىعدتفلماشأنيلبعض

جميعإلىبالاجابةالخليفةتوقيعوعليهاجميعاًفرأيتها،المهممنهاوأقدمأتأملها

وفيهالمنديلفرأى،قياميعندالخزاتةإلىجاءقدالخليفةأنفعلمتفيها،ما

جميعها")2(.علىووقعففتحها،الرقاع

عبدخازنهاوكان،جديدةأخرىخزانةعهدهآخرأنشاْقدالخليفةوكان

كتب،خزانةأيامهآخرفياستجدقد"وكان:الطقطقيابنقال،الأرمويالمؤمن

فصار،الأرمويالمؤمنعبدإلىمفاتيحهاوسلم،الكتبنفائسمنإليهاونقل

فيالجلوسللخليفةخطروإذا،يريدهمالهينسخالخزانةببابيجلسالمؤمنعبد

الشيخإلىمسفمةكانتالتيالأولىالخزانةعنوعدلإليهاجاء،الكتبخزانة

1()3(.النياربنعليالدينصدر

والثانيةالنيار،ابنوخازنهاالقديمةالأولى،خزانتانللمستعصمكانلقد

فيأوقاتهبعضيقضيالخليفةوكان،الأرمويالمؤمنعبدوخازنهاالجديدة

حادثةالأرمويذكروقد،لهمخصصموضعفيفيهايجلس،الجديدةالخزانة

.163صالجامعةالحوادثالفوطيابن)1(

385.-384صالفخري:الطقطقيابن)2(

383.صالطقطقيابن)3(
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مرة"كنت:قال،وسماحتهالخليفةخلقعنينتمماوفيها،الخزانةفيجرت

إلىجاءوإذا،الخليفةبرسممرتبةوهناك،أنسخوأنا،صغيرةحجرةفيجالسأ

صغرِخويدمفجاءالغبار،عنهالتردملحفةعليهابسطتوقدعليها،جلسهناك

تلكفيتلقفحتىوتققب،النومفيواستغرق،المذكورةالمرتبةمنقريباَونام

:قالالمسند،علىرجلاهصارتحتىتاققبثم،المرتبةعلىالمبسوطةالملحفة

وهو،الخليفةهوفإذافنظرت،الدهليزفيبوطءفأحئست،بالنسخمشغولوأنا

فقال،الأرضوقبلتمنزعجاَ،إليهفقمت،وطأهويخفف،بالإِشارةيستدعيني

علىرجلاهوصارت،الملحفةهذهفيتلففحتىنامالذيالخويدمهذا:لي

،الحالهذهعلىشاهدتهقدأنيويعلميستيقظحتىعليههجمتمتىالمسند،

أعود،ثمالبستانفيسأحْرجف!ني،برفقأنتفأيقظه،الخوفمنمرارتهتنفطر

المرتبة،أصلحناثمفانتبه،وأيقظته،الخويدمإلىفدخلت،الخليفةوخرج:قال

")1(.الخليفةدخلثم

جوانبيزتنكانأنه،بالكتببالثهالمستعصمالخليفةاهتمامعلائمومن

41243سنةحوادثفيالفوطيابننقكفقدبالأشعار،خزائنه / iنأ،ام

منها،أشعارالأربعجهاتهاعلىوكُتِب،دارهفيللكتبخزانةبعمل"أمرالخليفة

)2(:الديوانشعراءمتقدم،جميلبنعبداللهالدينصفينظمهما

أخبارُهافضلهبسيرةسارتخزانةًللعلومالخليفةُأنشا

نثارُهاوالعلومالفضائلِدُزُحُسنهاغرائبمنعروسأتجلو

أنوارُهالألأئهمنبالتهمستعصملهامناقبَهُأهدى

،والبلدانالتاريخكتبمنكتابغيرفيالمستعصمخزانتيذكروردوقد

)منظرةعلىكلامهفيالبغداديالحقعبدابنذكرهماذلكمن،موضعهماوعتنوا

وسطفيبالريحانيينالمعروفةالمشهورةالسوقعلى"منظرة:قالالريحانيين(

.24rA:الطقطقيابن)1(

.184صرالجامحةالحرادث:الفوطيابن)2(
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المنظرةوهذه،وغيرهالصرفبسوقويتصل،والفواكهالرياحينفيهايباعبغداد،

ورائهاومن،الخليفةيسكنهاكانالتيبالدارمتّصلةوهي،بالئهالمستظهرأحدثها

الشهيدالإِمامأنشأهما،للكتبمتقابلتانخزانتانوفيه،متسعكبيربستان

وكان،الخلافةأبوابأحدوهو،بدرببابوهي،المنظرةوراءمنبالئهالمستعصم

إلىذلكبعدنسبثم،منزلتُهسَمَتْمنمنهيدخل،الخاصةببابيسمىأولاً

")1(.الخدمخواصأحد،بدر

والحرقوالدمارالخراب،النفيسةالعباسيةالخزائنهذهمصيروكان

العباسية.الخلافةعاصمةبغداد،اجتياحهمعندالمغوليدعلىوالنهبوالتغريق

بالموصل:لؤلؤالدينبدرخزانة

سنةوأربعيننيفأالموصلحكمالرحيمبالملكالملقبلؤلؤالدينبدر

العلمعلىبيضايادولهحسنةسيرتهام(،258-1218هـ/657-)615

نإالفوطيابنقال،باسمهالتاريخفيكتاباَالأثيربنالدينعزلهألّفوالعلماء،

باسمه،ويجعلهتاريخأيجمعأنالأثير،بنالدينعزالشيخمن"طلب:الدينبدر

ببدركتابهمقدمةفيالأئيرابننوّهوقد")2(،صلتهفأجزل،التاريخوعملففعل

تخلولاالدينبدرمجالسوكانتوالعلماء،للعلمدعمهعلىلهودعالؤلؤالدين

الملكمجالسالطقطقيابنوصف،والسيرالتواريخكتبوذكرالكتبقراءةمن

صاحبلؤلؤالدينبدر"وكان:فقالوجد،أنسمنفيهايجريكانوما

المطربة،الأشعارلإِيراد،أنسهمجلسفييجريماأكثر،اللهرحمه،الموصل

والسير،التواريخكتبلهأحضرت،رمضانشهردخلفإذا،الملهيةوالحكايات

وهذه")3(،العالمأحوالعليهيقرآنالمحدث،الدينوعر،الكاتبالزينوجلس

الرياحين.دار.3162/البقاعأسماءفيالاطلاعمراصد:الحقعبدبنالمؤمنعبد(1)

.rrvصالجامعةالحوادث)2(

.7-6صالإسلاميةوالأممالسلطانيةالآدابفيالفخري)3(
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كتبوفيهاكبيرةالخزانةهذهوكانت،الدينبدرالملكخزانةمنهيالكتب

جملةمعالعلقميابنالوزيرإلىمتخترةَكتباًمهاأهدىأنهبدليل،نفيسة

هدايا)1(.

الموصلدخلالذيالبرطلييعقوبخزانةالدينبدرخزانةإلىأضيفوقد

2اسنةدفنحيثمتىمارديرإلىجثمانهوحمل،فيهاوتوفّي iكتبهوأخذت،ام

")2(.الموصلحاكمكتبخزانةإلىوضمتالكثيرة

حكمسنواتضمنهي،البرطلييعقوبفيهاتوفّيالتيالسنةأنوواضح

لؤلؤ.الدينبدر

بكتبالحافلةالمهمةالخزائنمنكانتالخزانةهذهأنسبقمماويتضح

.والأدبوالشعروالسيرالتاريخ

:حماةصاحبالفداءأبيكتبخزانة

حماةصاحبمحمودبنعليبنإسماعيلالدينعمادالمؤيدالملكهو

الدين،واصولالأدبقراجغرافيمؤر!م(،1331-1273هـ/732-)672

الشعرونظم،الهيأةوعلموالطحتالفلسفةفيكثيرةكتبعلىواطّلع

)علملقبعليهأُطلقحتىوذكاء،علمأزمانهأهلنوابغمنكانوالموشّحات)3(،

،والأرزاقالجواريلهمويرتبالعلمأهلإليهيقربكانالعلماء(وملكالملوك

)4(.وكاتبوفيلسوفوأديبوفقيهعالممائتينحوخدمتهفيوكان

938.صالفخري(1)

خزائن:عوادكوركيسعن،114الورقةمخطوط،الاَراميالكنسيالتاريخ:العبريابن)2(

.912صالعراقفيالقديمةالكتب

الكامنةالدرر:العسقلانيحجرابن،4/158والنهايةالبداية:كثيرابن:فيترجقه)3(

.9292/الزاهرةالنجوم،1/11الوفياتفوات:الكتبيشاكرابن،1/371

26العربيةاللغةآدابتاريخ:زيدانجرجي(4) 5 / r.
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قيلكتبأ،فيهوقف،الدهشةبجامعسُقَيَحماةبظاهرجامعأالفداءأبوبنى

شرقاَالبلادسائرمنجمعهافياجتهدفإنه،الفنونسائرفيلغيرهاجتمعتماإنها

(?لاء.
علىكلهاوقفهاثم،المختلفةالنفيسةالكتبمنطائفةلهاجتمعتوقد،وعر.

والعامةالخاصةأيديبينوضعهامجقد)2(.آلافسبعةبلغتوقد،الدهشةجامع

منها)3(.كثيرأفرًقمرضلماإنهوقيلمنها،لينهلوا

فحين،الإِسلاميةالخزائنمنغيرهامصيرالعظيمةالخزانةهذهمصيروكان

وأعملوأحرقهانهبهاام451هـ/408سنةالشامبلادعلىلنكتيمورأغار

)4(.الأثمانبأبخسكتبهاباعإنهوقيل،المدينةونهبوأحرق،أهلهافيالسيف

1.75/الأوراقثمرات:الحمويحجةابن(1)

.6391/الشامخطط:عليكرد)2(

.1373/الكامنةالدرر:حجرابن)3(

-012صالعربيةالترجمة،تيمورلنك:لامبهارولد،857/العشرينالقرنمعارتدائرة)4(

.126-125طرازيدي،276-275صالعشيوسف،121
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ألرأب!ألقسم

وألرزرأوولرلؤوبا!ألعلماولتبكزأئرلم
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وألوزرأووألؤوباوألعلما،كزأئرلم

إلآهؤلاءمنأحديكونوقلما.كثيرةوالوزراءوالأدباءالعلماءخزائنإن

منأمتأليفهممنأكانتسواءالكتباقتناءفييتنافسونوكانوا،عامرةخزانةوله

فيأحاديثهمومحورمفاخرهمجملةمنخزائنهموكانتالاَخرين،تاَليف

تدورالتيالخزائنوهيوافيةمعلوماتبعضهمخزائنعنجاءتوقد،مجالسهم

فنقفخزائنهمعنالوافيةالمعلوماتتتوافرلمالذينأما،هذهدراستناعليها

وعنعنهمبالحديثالكتابهذانزيِّنأننستطعلملأنناواَسفينعاجزين

إشاراتتأتيوقد،والقارئونالدارسونوتداولهاألفوهاكتبألهمأنمع،مكتباتهم

كأن،موضحةولاشافيةغيرولكنها،كثيرةوكتبمكتباتوجودعلىوعبارات

تن!كثم،السقفإلىبيتهملءدفاتره"كانت:العلاءبنعمروأبيخزانةعنيقال

الذينهؤلاءومن،الكتبهذهمنواحدكتاباسميذكرلمولكنفأحرقها")1(،

والجاحظالضبيالمفضلمرضياَ:شيئاَخزائنهمعننعلمولمالتأليفبكثرةعرفوا

العلماءمنوغيرهمالأحمر،وخلفالراويةوحمادعبيدةوأبووالأصمعي

عزيزكلالفهرستكتابهوحوىوزاقأكانالذيالنديمابنأنذلكومن.والأدباء

شيئاَ،عنهانعلملاذلكومع،عامرةخزانةلهتكونأنبذولا،الكتبمنوجليل

خزانتهفيمنهايكونلاإليهارجعالتيالغزيرةالكئيرةالكتبأنالمعقولغيرومن

.مذكورشيء

خزائنهمةعنبسيطةأووافيةمعلوماتلديناتوافرتمنهناونذكر

.4217/الأدباءمعجم:ياقوت(1)
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:الثوريسفيانكتبخزانة

61)،الثوريمسروقبنسعيدبنسفياناللهعبدأبو - AV/ا6أهـV-

،والتقوىالدينعلومفيزمانهأهلسيدكان،الحديثفيالمؤمنينأمير778(،

وأراده،الكوفةفيونشأولد،فنسيتهشيئأحفظتما:قال،الحفظفيآيةوكان

فسكناهـ،44سنةالكوفةمنوخرجفأبي،الحكميليأنعلىالعباسيالمنصور

مستخفيا)1(.فيهافماتالبصرةإلىوانتقلفتوارىالمهديطلبهثم،والمدينةمكة

وكانت.الفرائضفيوكتاب،الصغيروالجامع،الكبيرالجامعالكتبمنله

وأحرقها)2(،فمحاهاكتبهفيسيفبنعمارإلىأوصىإنه:قيل،كتبخزانةله

فمحاهافتأثميميّزوهالمضعفاءقومعنأحاديثفيهاكانأنهذلكشبوكان

وأحرقها)3(.

السلطانأعينعنمتواريأهووكان،الكوفةفيالثوريسفيانكتبكانت

يوضحماالبغداديالخطيبروايةوفي،الكوفةفيكتبهتركوقد،البصرةفي

حديثبصاحبسمعف!ذاأ4(،مكانهفييأتونهالحديثأصحاب"كان:قال،ذلك

كلتجدأين،اللهعبدعنوائلأبيمثلتريد(يحيى)يا:يقولوكان،إليهبعث

إليكأخلفانا:يحىقال.أحدثكبكتبيفجئنيالكوفةإلىاذهبهذا؟وقت

(.جداَ")ْجبانأيحىوكان:قال؟بكتبكفاَتيأذهبفكيف،دميعلىوأخاف

أمنوحينفدفنها،أخفاها،الكوفةفيكتبهتركحينالثوريأنويبدو

6/257،الكبرىالطبقات:سعدابنcry.ا/الأعيانوفيات؟خلكانابن:فيترجمته()1

المضيةالجواهر:القرشي،2اVصالمعارف:قتيبةابن1،84/الإسلامدول:الذهبي

التهذيبتهذيب:حجرابن3،/6/35607الأولياءحية:الأصفهانينعيمأبو،1052/

1 15 - 1 1 1 / f،10)9/بغدادتاريخ:البغداديالخطيب.

.315صالفهرست2()

()r913صالخاطرصد:الجوزيابن.

.القطانسعيدبنبحيىبيتفيبالبصرةاختفائهحينأي()،

.9016/بغدادتاريخ(5)
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الحارثي:الأسودابنقال،كثيرةوكانتإليهبهايأتيمنأرسلإليهاواحتاج

توبهبنيزيدوإلىإليئَأرسلأمن،فلما)1(،كتبهفطرحشيئأسفيان"خاف

وهو،الخمسالركازوفي،اللهعبديا:فأقول،نخرجهافجعلنا،المرهبي

منأسفلإلىوأشار-هناهاإلىواحدةكل،قمطراتتصمعفأخرجنا،يضحك

")2(.بهفحدثنيكتاباَلياعرض:لهفقلت:قال-ثدييه

الكتبمنغُسلماغير،أخرجتالتيالكتبمنالقدرهذاكانفإذا

هومتقدمزمنفيالكبيرةالخزائنمنالثوريسفيانخزانةكانت،وأُحرق

.الهجريالثانيالقرنمنتصف

العباسي:سليمانبنإسحاقكتبخزانة

بناللهعبدبنعليبنسليمانبنإسحاق،العباسبنيمنهاشميهو

وليثمهـ،175سنةللرشيدالمدينةإمرةولي،العباسيةالدولةأمراءمن،عباس

عنهاصُرتثماهـ،vvسنةبمصرالإمارةوولياهـ،74سنةومُكرانالسندإمرة

م()3(.497اهـ/VA)سنةبعدوتوفيبغدادإلىفعاد

يدذوصففيهاالجاحظرواهاروايةفيولكن،لخزانتهوافذكريردلم

يقرأوهو،عزلهإبانالعلمجلالمنعليهوما،حكمهإبانهيبةمنلهكانماعلى

فيسليمانبنإسحاقعلى"دخلت:الجاحظقال،عامرةخزانةفيويكت!ب

فرشتهورأيتالطير،رؤوسهمعلىكأنمثولاًوالرجالالسماطينفرأيت،إمرته

الأسفاطوحواليه،كتبهبيتفيهووإذا،معزولوهوعليهدخلتثم.وبزته

ولاأنبلولاأفخمقطرأيتهفما،والمحابروالمساطروالدفاتروالقماطيروالرقوق

الفخامةومع،المحبةالمهابةمعجمعلأنه،اليومذلكفيمنهأجزلولاأهيب

دفها.أي(1)

.9161/بغدادتاريخ:البغداديالخطيب)2(

(r)27/الزاهرةالنجومA.
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")1(.الحكمةالسؤددومع،الحلاوة

كتبهخزانةفييجلسكانسليمانبنإسحاقأنينبىءهذاالجاحظووصف

خزانته.فيالعالمويشتهيهيتمئاهماكلحوتعامرةوهي

البرمكي:خالدبنيحيىخزانة

-738اهـ/59-)125،برمكبنخالدبنيحيىالفضلأبوالوزير

للرشيدكاتبأيكونأنالمهديأمره،ومرتيهومعقمهالرشيدهارونمؤدّبم(508

سياسته،لحسنيحىإلىخاتمهدفعالرشيدوليولما،عثمرةالرابعةبلغحين

وسجنهيحىعلىفقبض،البرامكةالرشيدنكبأنإلىالخلافةأموريدبرواستمر

الناسأعقلماتالرشيد:قالوعندها،السجنفيتوفيأنإلىالرقةفي

)2(.وأكملهم

العلميحمتمثلهدولةرجلولكن،البرمكييحيىلخزانةوصفيردلم

مكرماَللأدبمحباَيحيىكان،عامرةكبيرةخزانةلهتكونأنبدّلاالكثيرويحفظ

بأحاديثعامرةالرشيدمعمجالسهوكانتالعطايا،لهميجزلوالشعراء،للأدباء

منفيهاأنعلىونصقالبرمكييحيىخزانةالجاحظذكر،والأدبوالأخبارالشعر

كتبخزانةفيكانما:قال،يحىبنموسى"حدثني:قال،نسخثلاثكتابكل

يوصييحيىوكان،(r)نسخ"ثلاثولهإلاّ،كتابمدارسهوببيتالبرمكييحيى

واحفظوا،تسمعونماأحسن"اكتبوا:يقولكان،وحفظهالعلمطلبعلىأبناءه

")4(.تحفظونمابأحسنوتحدئوا،تكتبونماأحسن

منسوبأ،ه-4صالفخري:الطقطقيابنلدىنفسهالخبروجاء62،-161/الحيوان)1(

.إسحاقبنمحمدإلى

2/243،الاْعيانوفيات:خلكانابن7/272،الأريبإرشاد:ياقوتفي:ترجمته)2(

.4/1128بغدادتاريخ:البغدادي،0/1402والنهايةالبداية

.1/03الحيوان)3(

2.361/الأعيانوفيات:خلكانابن،4/1912بغدادتاريخ؟البغداديالخطيب)4(
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فأتقنهيتقنوهولمجماعةلهفسّره،المجسطيبتعريبعنىقديحىوكان

)1(.الحكمةبيتأصحاببعضبعدهم

تفصيلجاءناولو،عامرةكانتالبرمكييحىخزانةأننعرفتقدمومما

كئير.خيرلجاءناعنها

:الواقديخزانة

)013الواقديعبداللهأبو،المدنيالأسلميالسهميواقدبنعمربنمحمد

عالمأكان،وأشهرهمالإسلامفيالمؤزخينأقدممنم(،23n-747هـ/702-

وقد،الحديثحقاظومنوالأخبار،والأحكاموالفقه،والفتوحوالسيربالمغازي

)2(.المهديبعسكرللمأمونالقضاءووليبغدادإلىانتقل،كثيرةكتباًص!

مائةبلغت،النفيسةالكتبمنكثيرفيها،عامرةكتبخزانةللواقديكان

"قرأت:النديمابنقال،كثيرةكتباَخلفالواقديتوفيولما3(،وِقْرالموعشرين

حملمنهاقمطركلكتبأ،قمطرشمائةوفاتهبعدالواقديخفَفَ:قال،عتيقبخط

كتبلهبيعذلكوقبلوالنهار،الليليكتبانمملوكانغلامانلهوكان،رجلين

دينأ")4(.بألفي

الأصمعي:كتبخزانة

هـ/أ-216)22الباهليأصمعبنقريببنالملكعبدسعيدأبوالأصمعي

البواديفيالتطوافكثيركان،والأدبباللغةالعلمأئمةأحد(،م()074-831ْ

.4915صالظنونكف)1(

1/605،الأعيانويخات:خلكانابن1/317،الحفاظتذكرة:الذهبي:فيترجمته)2(

.3011/الاعتدالميزان:الذهبي،32-ا3/بندادتاريخ:البغدادي

الثقيل.الحمل:والوِقْر،58-757/الأريبإرشاد:ياقوت،35/بغدادتاريخ:البغدادي)3(

.89صالفهرست:النديمابن)4(

-بغدادتاريخ:البغداديالخطيب1/288،الأعيانوفيات:خلكانابن:فيترجمتط)5(
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يسميهالرشيدوكانالخلفاء،بهويتحفوالأشعار،والأخبارالعلوممنهايستقي

اَلافعثمرةيحفظإنهنفسهعنقالالكثير،الشعرمنيحفظفهوالشعر،شيطان

كتبخزانةتؤلّفوحدهاوكتبهكتابا"ا(،خمسينعنتزيدكثيرةكتبأألَف،أرجوزة

رافقحيننفسهعنرواهماالأصمعيخزانةوثراءكبرعلىيدذومما،جيدة

حملتهل:ليقال،الرلةإلىالرشيدمعخرجنا"لما:قال،سفرهفيالرشيد

فقلتكم؟:فقال،حملهخفّمامنهاحملتُ،نعم:فقلت؟كتبكمنشيئأمعك

فقلت؟تحملكنتكمثقلتَفلوخففتَ،لماهذا:فقالصندوقأ،عشرئمانية

يكونصندوقاَ،عشرالثمانيةضعفيأنافترضنافإذا")2(،يعجبفجعل،أضعافها

وخمسونسبعةلديهفيكونصندوقبعدلوكتبهصندوقأوخمسونستةلديه

خزانتهفيفيكونكتابأ،عشرينالصندوقفيأنافترضنافإذا،الأقلفيصندوقأ

فخزانطَ،كبيرعددوهو،تقديرأقلفيوهذاكتاباَ،وأربعونومائةألف)0114(

الأصمعي.عصرإلىبالنسبةثريةكتبخزانةهذاعلى

:الزياتابنكتبخزانة

الزياتبابنالمعروفجعفرأبو،حمزةبنأبانبنالملكعبدبنمحمد

باللغةعالم،العباسيينوالواثقالمعتصموزيرم(،847-978هـ/233)173

قوةسيرتهوفي،الدهاةالعقلاءمنكانالشعراء،الكتاببلغاءمن،والأدب

)3(.وحزم

.502-2791/الرواةإنباهتالاقفطي،015صالألباءنزهة:الأنجاري،5/1014

فلوجل.ط،56-55صالفهرست:النديمابن()1

المصرية.الكتبدارط5،203/الأغاني:الأصفهاني)2(

الخطيب11/27،تاريخ:الطبري2/54،الأعيانوفيات:خلكانابن:فيترجمته)3(

هبة:البديعي،216-1215/الأدبخزانة:البهغدادي2،342/بغدادتاريخ:البهغدادي

:الجبورييحم!وانظر603،-278/البيانأمراء:عليكرد82،-76صالأيام

.2002عمانالثيردار،ديوانهتحقيق،أدبه،سيرته،الزياتالملكعبدبنمحمد
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وكان،والفنونالعلومبمختلفحافلة،عامرةكتبخزانةالزياتلابنكان

كتباَوالأطتاءالعلماءلهوترجم،الكتبمنيريدهمالهينسخونونتاخوننقَلةله

ماسويه،بنيوحناالأطتاء:هؤلاءمنلهترجموممن،باسمهاليونانيةمن

،سرابيونبنوداود،بختيشوعبنجبرائيلبنوبختيشوع،بختيشوعبنوجبرائيل

بنوحُبَيشالطيفوري،بنزكريابنوإسرائيل،واليسع،بنانبنوسلمويه

وفيدينار)2(،ألفيشهركلفيوالمترجمينالنسًاخعلىيغدقوكان)1(،الحسن

وحرصه،الزياتابنكتبخزانةغنىعلىدلالةالجاحظرواهاالتيالتاليةالرواية

إلىالخروج"أردت:الجاحظقالالعلماء،ووثقهاقرأهاالتيالنفيسةالكتبعلى

أجدفلم،لهأهديهشيءفيففكرت،المعتصموزيرالزياتالملكعبدبنمحمد

مثللكأهديهشيئاًأجدلم:قلتإليهوصلتفلما،سيبويهكتابمنأشرفشيئاً

أحبشيئأليأهديثماوالثه:فقالالفرَّاء،ميراثمناشتريتهوقد،الكتابهذا

ابنإلىوصللماالجاحظأنالتواريخبعضفي"ورأيت:الراويقالمنه"،إليئَ

نأظننتاو:الزياتابنلهفقال،إحضارهقبلبهوأعلمه،سيبويهبكتابالزيات

الفزَاء،بخطولكنها،ذلكظننتما:الجاحظفقال؟الكتابهذامنخاليةخزانتنا

:الزياتابنفقال،نمْسهيعني،الجاحظبحربنعمرووتهذيب،الكسائيومقابلة

أجملمنهووقعتبهافَسُزَ،إليهفأحضرهاوأعزها،توجدنسخةأجلهذه

-)3(

.1(موح

العالم،الشاعرالأديب،الثريالمتمكنالقديرالوزيرالزياتابنخزانةإن

الخزانةهدْهمصيركانوقد،زمنهفيالخزائنوأنفسأضخممنتكونأنبذلا

صنعهالذيالتنورفيتعذيبهثمومن،المتوكليدعلىنكبتهبعدالمصادرةالرائعة

فيه.ماتحتى،لخصومه

.1602/الأنباءعيون:أصيبعةأبيابن()\

والمفحة.السابق)2(

21بغدادتاريخ:الب!غداديالخطيب،1954/الأعيانوفيات:خلكانابن)3( ° 1 /،t

86.-685/الأريبإرشاد:ياقوت75،-74صالألباءنزهة:الأنباري
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الموصلي:إسحاقكتبخزانة

-)115النديمابنالموصليميمونبنإبراهيمبنإسحاقمحمدأبو

تفردالخلفاء،وندماءوالمؤلّفينالمغنينأشهرمنم(،855-772هـ-235

،الكلاموعلمالدينوعلوموالتاريخوالموسيقىباللغةعالماَوكانالغناء،بصناعة

:العباسبنيخلفاءنادمببغداد،ووفاتهمولده،للأخباروحافظاَللثعروراوياَشاعراَ

نُعيماتولما،بسنينموتهقبلوعمي،عندهموحظي،والواثقوالمأمونالرشيد

)1(.وزينتهوبهائهالمُلكجمالمنعظيمصدرذهب:فقالالمتوكلإلى

الكتب،منمجموعةألفأنوالالغةوالغناءبالشعروعنايتهلمواهبهوكان

الميلاء،عزةأخبار،أغانيهكتاب:منهاكتاباَ،أربعينمننحواًالنديمابنمنهاذكر

مواريث،الأغانيمنالاختيار،الرمةذيأخبارمعبد،أغانيعجرد،حمادأخبار

الحجاز،قيان،والإيقاعالنغم،الندماء،والزفنالرقص،الكلامجواهر،الحكماء

لغاتمنجزءألفالموصليلإسحاق"رأيت:ثعلبوقالالمتخيرة)2(.النوادر

منزلفيمنهاأكثرقطأحدمنزلفياللغةرأيتوما.سماعهوكلهاالعرب

.جيدةخزانةتكونوحدهاالكتبهذه")3(،الأعرابيابنمنزلئم،إسحاق

الأصمعيأنرويماوغناهاوفرتهاعلىيدل،كبيرةكتبخزانةلهوذكرت

هل:لهفقلتبها،الموصليإسحاقفلقيتُ،الرقةإلىالرشيدمع"خرجتُ:قال

ثمانية:فقال؟مقدارهكم:فقلت،خفثَماحملتُ:فقال؟كتبكمنشيئأحملتَ

فقالثقل؟مايكونفكم،خفتَماهذاكانإذا:وقلتفعجبتصندوقأ.عشر

.")4((ذلكأضعاف

المصريهْ،الكتبدارط،435-5/268الأغاني1/65،الأعيانوفيات:فيترجمته)1(

.1215/الرواةإنباه،6338/بغدادتاريخ،137،902،905صاللآليسمط

.1/041الفهرست2()

(r)129/الأعيانوفيات.

-2/891الأريبإرشاد:الحمويياقوت6،034/بغدادتاريخ:البغداديالخطيب)4(

الأصمعي=سالالرشيدوأن،الأصمعيكتبخزانةذكرفينفسهاالروايةمرتوقد،991
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بشتىوحافلةكبيرةكانتالموصليإسحاقكتبخزانةأنيتضحهذاومن

.والفنونالعلوم

حنبل:بنأحمدخزانة

هـ/241-)164الوائليالشيبانيحنبلبنمحمدبنأحمداللهعبدأبو

85855 - V)فنشأببغدادولد،الأربعةالأئمةوأحد،الحنبليالمذهبإمامم

وغربها،الإسلاميةالدولةشرقفيكبيرةأسفاراًسبيلهفيوسافر،العلمعلىمنكَباً

)1(.معتقدهعلىوثبتوسُجنفضُربالقرآنبخلقبالقولأُمتُحِن،كثيرةكتبأأتف

وذكرت،وحفظهاطلاعهوسعةعلمهتستوعبكبيرةخزانةحنبللابنكانت

يأ(الكتب)تابوتفتشوافيمافكان،المتوكلأيامبيتُهفتَشحينمكتبته

كتبحُزرت:قالزرعةأبي"وعن:فقال،وفاتهعندكتبهمقدارالذهبيوذكر،)2(المكتبة

)حديثمنهاكتابظهرعلىكانماوعدلاَ،حملاَعشراثنيفبلغت،ماتيومأحمد

")3(.قلبهظهرعلىيحفظكانذلكوكل(،فلان)حدثنابطنهفيولا(،فلان

نأأرادومنبيتهفيتبقىأنابنهفاحتال،حنبلابنكتبتحملأنالمتوكلوأراد

كتاب"جاء:حنبلبنأحمدبنصالحقال،خزانتهفيوهيينسخمنهاينسخ

الكتب،بحملويأمر،بتعزيتنايأمره،طاهرابنإلىأبيموتمنأيامبعدالمتوكل

أقول:فقالعندنا،وتنسخأيدينافيفتكون،سماعلناإنها:وقلتفحملتها،

دئهلما)4(.والحمدأيديناعنتخرجولم،الأميرندافعنزلفلم.المؤمنينلأمير

صندوقأ.عرثمانية:فقال،الكتبمنحملعما

بغدادتاريخ:البغداديالخطيب1/17،الأعيانوفيات:خلكانابن:فيترجمته)1(

الصفرةصفة:الجوزيابن343،-01/325والنهايةالبدايةكثير:ابن3/412،

.9161/الأولياءحلية:الأصفهانينعيمأبو،2091/

.95صرالإسلامتاريخ:الذهبي(2)

.13صأحمدالإمامترجمة،الإسلامتاريخ:الذهبي)3(

.82صحنبلابنترجمة،ايإسلامتاريخ:الذهبي)4(
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منيحفظكالطماغيروثريةكبيرةكانتحنبلابنخزانةأنيتبتنهذاومن

إلىبغدادمنالثريفالنبويوالحديثالعلمطلبفيسافرفقد،رأسهفيالعلم

،والمغربوال!ثغور،،والشام،واليمن،والمدينةومكة،والبصرة،الكوفة

وحفظوكتبالعلمفجمع،والأطراف،والجبال،وخراسان،وفارس،والجزائر

الله.يرحمه،ووعيوفطن

:الكنديإسحاقبنيعقوبكتبخزانة

فينشأ،كندةمنالملوكأبناءأحد،الكنديالصباحبنإسحاقبنيعقوب

فيوالإسلامالعربفيلسوفكانم(،865هـ/246)تبغدادإلىوانتقلالبصرة

والفلك،والهندسةوالموسيقىوالفلسفةبالطبّواشتهركثيرةعلومأتعفم،عصره

وحدهاتعذأتفهاالتيوكتبه،)1(كحَابالثلاثمائةعلىتزيدكثيرةكتبأوترجمألَف

.كبيرةخزانة

والحاقدين،الحسادأنظارمحطوكان،وثريةكبيرةكتبخزانةللك!نديكان

وصودرتالمكايدلهفدبرت،العلمنعمةمنأوتيماعلىحسدألهيكيدونفكانوا

"حدثني:فقالوبخزانتهبهنزلماخبريوسفبنأحمد،الدايةابنذكر،خزانته

شاكربنموسىأبناءوأحمدمحمدكان:قال،الحاسبأسلمبنشجاعكاملأبو

إلىعليبنسندفأشخصا،معرفةفيبالتقذمذُكرمنكليكيدان،المتوكلأيامفي

المتوكل،ضربهحتىالكنديعلىودبرا)2(،المتوكلعنوباعداهالسلاممدينة

")3(.الكنديةسقيتخزانةفيوأفرداها،بأسرهاكتبهفأخذادارهإلىووجها

الفهرستص:النديمابن،214-1206/الأطتاءطبقات:أصيبعةأبيابن:فيترجمته(1)

الأطتاءطبقات:جلجلابن41،صالإسلامحكماءتاريخ:البيهقي-5

الميزانلمان:حجرابن247،-024صالحكماءأخبار:القفطي73،صوالحكماء

.925صرالدولمختصرتاريخ:العبريابن65،03/

بغداد.منبدلأعاصمةسامراءاتخذقدالمتوكلكان)2(

القاهر!ط،شاكرمحمودتحقيق،013صالعقيوحسنالمكافأةكتاب:يوسفبنأحمد)3(
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عنورضيعليهما،غضبالمتوكلفإنشاكر،لابنيتدملمالحالولكن

الكتبورجعت،الكنديخزانةسندواستردبغداد،إلىأْبعدالذيعليبنسند

قالهماوهذا،الحقاتبعذلكمعولكنه،الكندييبغضشدوكانصاحبها،إلى

ولكن،والمباعدةالعداوةمنالكنديوبينبينيماتعلمان"إنتماسْاكر:لابني

ذكرتكمالاوالله؟كتبهأخذفيإليهأتيتماماالجملمنأكان.اُتبعماأولىالحق

الكتبحملفيشاكربنمحمدفتقدم.عليهترذاهاحتى(المتوكل)أمامبصالحة

1()1(.آخرهاعنتسلمهاأنهالكنديرقعةفوردتباشيفائها،خطهوأخذإليه

الجاحظ:كتبخزانة

البصرةفيوتوفيولد،الجاحظمحبوببنبحربنعمروعثمانأبو

--986هـ/255-)163 VA،)الكتب،وقتلتهالكتابأحت،الأدبأئمةأحدم

)2(.صدرهعلىوالكتابومات

كبيرةخزانةكتبهوتعذ،الرسائلغيرالكتبمنكبيرةمجموعةالجاحظألف

ذلكعلىشهدبها،وولعاَللكتبحبأالناسأكثرمنالجاحظوكان،نفيسة

منأكثروالعلومالكتبأحبمَنْسمعتُولاقطأرَ"لم:هفانأبوقال،الأقدمون

كانإنهحتى،كانماكائناَقراءتهاستوفىإلآقطكتاببيدهيقعلمفإنه،الجاحظ

للنظر")3(.فيهاويبيتالوزاقيندكاكينيكتري

.1/702الأنباءعيون:أصيبعةأبيابن،0491

عواد:كوركيس،1/802الأنباءعيون:أصيجةأبيابن،131صالعقبيوحنالمكافأة)1(

991صرالعراقفيالقديمةالكبخزائن - A91.

1/388،الاْعيانوفيات:خلكانابن08،-656/الأدباءمعجم:ياقوت:فيترجمته)2(

ةالأنباري،12212/بغدادتاريخ:البغداديالخطيب4،355/الميزانلسان:حجرابن

.487-131البيانأمراء:عليكرد،1138/المرتضىأمالي،254صالألباءنزهة

فوات:الكتبيشاكرابن،656/الأريبإرشاد:ياقوت،161صالفهرست:النديمابن)3(

.2231/الوفيات
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وكؤَنينسخكانبل،وحسبليقرأالورّاقيندكاكينيكتريالجاحظكانوما

له،ينسخوزاقاَاتخذقدعمرهمقتبلمنذالجاحظوكان،حجرةملءكبيرةمكتبةله

هـ/931)تالبغداديالوزاقعيسىبنالوهابعبدالقاسمأبوهوالورّاقوهذا

,Pqr<<?.)

"أن:روىفقد،كتبهوكثرةخزانتهكبرعلىيدل!ماالجاحظموتخبروفي

محيطة،كالحائطقائمةيصفهاأنعادتهمنوكان،عليهمجلَداتبوقوعكانموته

")2(.السنةهذهمحرمفيفقتلته،عليهفسقطتعليلاَ،وكان،إليهاجالسوهو،به

ومعكبيرشيخوهو،والنقرسبالفالجأيامهآخرفيوأصيبالجاحظمرض

التسعين،بلغوقدبالتأليفنفسهيسقيكانفقدأحتها،التيالكتبيفارقلمذلك

الله.رحمهفقتلتهالكتببقيةعليهفسقطتخزانتهمنكتابأيسحبفكان

السجستاني:حاتمأجماكتبخزانة

البصرةأهلمن،السجستانيالجشميعثمانبنمحمدبنسهلحاتمأبو

وثلاثونني!له،عليهالقراءةيلازمالمبردكانوالشعر،باللغةالعلماءأعلاممن

هـ/255سنةتوفيجيد،شعروله،والتراجموالثسعروالنحواللغةفيكتاباً

م()3(.986

القرآنغريبفيإمامأفصار،واسعةعميقةجيدةثقافةالسجستانيتئقف

بنوعمروعبيدةوأبيوالأصمعيالأنصاريزيدأبيعنوأخذوالشعر،واللغة

سعيدالحسنأبيالأخفشعلىمرتينسمِبويهكتابوقرأ،عبادةبنوروحكركرة

.92-1/128بغدادتاريخ:البغداديالخطيب(1)

هـ.255سنةحوادث،2232/تاريخ:الفداءأبو)2(

256،صالوعاةبغية:السيوطي1/218،الأعيانوفيات:خلكانابن:فيترجمته)3(

ابن،2/58الرواةإنباه،251ص:الاْنباري،8.14-36014/الاْدباءمعجم:ياقوت

.1/58الفهرست:النديم
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ئلاثةالبصرةلأهل:يقالوكانوغيرهمادريدوابنالمبردعنهوأخذ،مسعدةبن

الحيوانوكتاب،لسيبويهالنحوكتاب:الأرضأهلعلىبهايفتخرونكتب

للسجستاني)1(.القراءاتوكتاب،للجاحظ

المنبر،علىالكتبويقرأبالبصرةالجامعبمسجدالناسيؤمحاتمأبوكان

وكانوالتفسير،والعروضوالقراءاتللقرآنحافظأجهيراَالصوتحسنوكان

فيها،)2(.يتجركان:وقيل،كتبهمثلبالبصرةيكنلمإنهحتىللكتبجضَاعة

حئهذلكأسبابمنوكان،عامرةكبيرةكتبخزانةعلىالسجستانىِوحصل

عيناَدينارألفمائةحاتمأبيأبوخلف:قيل،المالمنورثهوما،والعلمللكتب

ماتولماالعلماء،وعلىالعلمطلبفيحاتمأبوفأنفقها،والمنازلالضياعغير

الخارجيالليثبنيعقوبفوخهدينار،ألفعشرأربعةكتبهقيمةبلغتحاتمأبو

")3(.إليهونقلتاشتراهامنبسجستان

شاكر:بنموسىأبناءكتبخزانة

شبابهفيكان،المأمونمنجميمن(م815هـ/002)تشاكربنموسى

،الأفلاكوهيئةالتنجيموتعلّم،المأمونخدمةفيفدخلوتاب،الطرققطاعمن

محمد:هموابناؤهونبغوا،الحكمةبيتفيفجعلواصغار،وأبناؤهماتثم

م(،873هـ/925)تشاكربنموسىبنمحمدوأكبرهم)4(،والحسنوأحمد

بني)حيلموسىلبنيوينسب،والنجوموالموسيقىوالحكمةبالهندسةعالمأكان

طلبفيتناهى"ممن:بأنهمموسىأبناءوُصفوقد(،الميكانيكفيموسى

4:الأدباءمعجم(1) 0 /I r(.

.265صالوعاةبغية،السيوطي،36014/الأدباءمعجم:ياقوت)2(

.36014/الأدباءمعجم)3(

55،صممالأطبقات:الأندلسيصاعد,YVاصالفهرست:النديمابن:فيترجمتهم)4(

cur-441'-03صالحكماءأخبار:القفطي ? -1\r \r o ? rأصيبعة:أبيابن

.265-264صالدولمختصرتاريخ:العبريابن،1/187،502الأنباءعيون
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الرومبلادإلىوأنفذوا،نفوسهمفيهاواتبعوا،الرغائبفيهاوبذل،القديمةالعلوم

فأظهروا،السنيبالبذلوالأماكنالأصقاعمنال!نقلةفأحضروا،إليهمأخرجهامن

بلادمنالكتببإخراجعني"وممن:كذلكالقفطيوقال")1(،الحكمةعجائب

ذلكفيوبذلوا،المنجمشاكربنموسىبنووالحسنوأحمدمحمد،الروم

والأرثماطيقيوالموسيقىوالهندسةالفلسفةفي،منهاالغرائبوأحضروا،الرغائب

وغيرها")2(.والطت

وافيأوصفاَنجدلاكناوإذا،نفيسةكثيرةكتبأحازواأنهمهذاومعنى

منكثيرةكتباَحوتبأنهافيهشكلافممالمحتوياتها،واضحأوذكرأ،لخزانتهم

كانواالتيالعلوممنوغيرها،والمنطقوالفلسفةوالفلكوالهندسةالطمتكتب

واقتنائهاالكتبواستقدامبالعلومولعهمإلىبالإضافةالمنجمبنووكان،بهايعنون

النقلة،منجماعةيرزقونكانوافإنهم،والسريانيةاليونانيةمنوترجمتها،وحفظها

الحسن،بنوحُبَيش،إسحاقبنحنينالنقلةأولئكومن،الأمواللهمويبذلون

والملازمة،والترجمةللنقلدينار،خمسمائةالشهرفي،وغيرهم،قُزَةبنوثابت

كثيرة)3(.كتبٌلهمونُقَلتألفتوقد

:إسحاقبنحنينكتبخزانة

-)491الحيرةأهلمنومترجمخومؤرطبيب،الجاديإسحاقبنحنين

لغتهكانت،بالعلمحنينوشغفصيدلانياَ،أبوهكانم(،873-081هـ/026

ولذلكيحسنها،كانالتيالأخرىاللغاتمنالترجمةفيتسعفهلاضعيفةالعربية

فأخذبغدادإلىوانتقلأحمد،بنالخيلعنالعربيةفأخذالبصرةإلىرحلفقد

والسريانيةاليونانيةاللغاتمنوتمكن،وغيرهماسويهبنيوحناعنالطت

316.-315صالحكماءأخبار:القفطي،271صرالفهرست:النديمابن(1)

31.صالتمفطي)2(

(r)1/187الأنباءعيون:أصيعةاْبيابن31،-03صرالحكماءأخبار:القفطي.
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)1(،المترجمينبينبهاالعلمرياسةإليهفانتهت،العربيةمنتمكنهمع،والفارسية

الأمواللهوبذل)2(،الحكمةبيتفيالترجمةلديوانرئشأفجعلهبالمأموناتصل

وبلادفارسإلىرحل،لهمويصخحيشرفوهويترجمونكتابألهوجعلوالهبات

ينسخكانماغير،كتابمائةنحووترجمفألف،الكتبعلىللحصولالروم

الحكمة،خزانةفيأودعقدذلكبعضكانفإذا،الحكمةبيتفيلهالن!اخون

.الكثيرةومترجماتهمؤلفاتهإلىبالإضافة،خزانتهفيكانتمنهانسخاًفإن

اللسانفيفصيحأ"كان:فمَال،ومواهبهالعلميةومكانتهثقافتهالقفطيذكر

بغدادمنونهضلَسِناَ،فصمحاَخطيباَشاعراَبارعأ،العربياللسانوفياليوناني

اللسانفيبرعحتىأحمد،بنالخليلولزمالبصرةودخل،فارسأرضرإلى

وكانعليها،وأتُمِنَللترجمةواُختيربغداد،إلىالعينكتابوأدخل،العربي

وكانوا،بالترجمةعالميننحاريركُتَابألهوجعك،اللَهعلىالمتوكللهالمتخير

الترجماني،خالدبنوموسى،باسيلبنكأصطفنترجموا،ماويتصقحيترجمون

لسانوتعقمالزُلَّار،يلبسوكان.المتوكلبالطبّوخدم،هارونبنويحى

1()3(.ترجمتهفيجليلاًوكان،بأصلهاليونانية

حوتلأنها،الخزائنوأعظمأكبرمنإسحاقبنحنينكتبخزانةكانت

الكتبجمعفيالبلاددارقدحنينألأن،وغيرهموالاَرامينوالإغريقالعربتصانيف

نفائسها)4(.علىوحصل،الحكمةكتبتحصيكلأجلالرومبلادودخل،الاقديمة

وذلك،وأغرقتودقرتتفزقتأنالنفيسةالعظيمةالخزانةهذهمصيروكان

الأطتاءطبقات:اصيبعةأبيابن1/167،الأعيانوفيات:خلكانابن:فيترجمته)1(

ابن،117صالحكماءأخبار:القفطي،16صالإسلامحكماءتاريخ:البيهقي،1184/

المابعة.الماقالةمنالثالثالفن،الفهرست:النديم

والتاليف.الترجمةفيجهودهعنبيانوليه،الكتابهذامنالحكمةبيتانظر)2(

.171صالحكماءأخبار:القفطي)3(

أصيبعة:أبيابن،173صرالحكماءأخبار:القفطي492،صرالفهرست:النديمابن)4(

.1/187الأنباءعيون
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لهدبرهاالتيالمكيدةبسبب،المتوكلأيامفيبحنينألمًتالتيالمخةفي

مريمالسيدةصورةامتهانمنالخليفةحضرةفيمنهفرطوما،منافسوه

والتضييقباعتقالي"أمرالمتوكلإن:بقولهالمخةهذهحنينوذكرالعذراء)1(.

وأمر،ذلكشاكلوماوكتبوأثاثرحكمنليكانماجميعفحملووتجَه،عليئَ

كانقدماجميعلىإنآخر:موضعفيخينوقالالماء")2(،إلىمنازليبنقض

فيذلكذكرواحد،كتابولامنهاعندهيبقلمحتى،ذهبالكتبمنيملكه

")3(.جالينوسكتبفهرستفيمقالته

تفزقماإلاّ،وأنفسهاالذخائرأهممنذخيرةالعربيةالحضارةفقدتوهكذا

كتبهم.خزائنوحفظتهالناسأيديفي

:الأزديإسماعيلالقاجماكتبخزانة

منفقيه،الأزديالجهضميحمادبنإسماعيلبنإسحاقبنإسماعيل

والمدائنبغدادقضاءووليبغداد،وسكنالبصرةفيولد،وفضلعلمبيت

هـ/282-)002ببغدادفجأةتوفيأنإلىالقضاةقضاءوليثم،والنهروانات

)التعازيكتابهتأليفعلىللمبردالباعثإسماعيلموتوكانم(،815-698

)4(.مقدمتهفيذكركما(والمراثي

الكتبخزاثن:عوادوكوركي!،401-1391/طبقاتفيالأنباءعيون:أصيبعةأبيابن(1)

.302صالعراقفيالقدبمة

.1591/الأنباءعيون:أصيبعةأبيابن)2(

.1918/الأنباءعيون)3(

،1282/المذهبالديباج:فرحونابن،651-2647/الأدباءمعجم:ياقوت:فيترجمته)4(

282،-3028/القضاةأخبار:وكيع،6284/بغدادتاريختالبغداديالخطيب

392،-4/278المداركترتيب:عياضالقاضي،164صالفقهاءطبقات:الشيرازي

الوعاةبغية:السيوطي،625صالحفاظتذكرة،الذهبي،5151/المنتظم:الجوريابن

4/,it.
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علىوالردالقرآنوأحكاموالقراءاتالفقهفيمؤلفاتمجموعةله

وقد.بالعلممتشاغلاَأوقاتهأكثروكان،واللغةالنحوفيظليعاَوكان،المذاهب

الرجلسيرةفيأنإلا،وافيةمعلوماتعنهايصلنالموإن،كبيرةكتبخزانةجمع

المؤرّخينبعضأنسيماولا،خزانتهمقدارنخمنيجعلنا،والكتببالعلموشغفه

قولذلكمن،الأزديإسماعيلومنهمالثلاثةالعلمعشاقوذكرواذكروها،قد

الجاحظ،:والعلومالكتبمنإليهمأحتسمعتولاقطأرَلم"ثلاثة:هفانأبي

بيدهيقعلمفإنهالجاحظفأما،القاضيإسحاقبنوإسماعيك،خاقانبنوالفتح

الوزاقيندكاكينيكتريكانإنهحتى،كانماكائناَقراءتهاستوفىإلاقطكتاب

فإذا،المتوكللمجالسةيحضركانفإنه،خاقانبنوالفتح.للنظر،فيهاويبيت

وإلى،المتوكلمجلسفيوقرأخُفَهأوكُقَهمنكتابأأخرج،لحاجةالقيامأراد

إلاإليهدخلتمافإني،إسحاقبنإسماعيلوأماالخلاء.فيحتى،إليههعود

ينفضها")1(.أوكتبأيقلبأوكتابفيينظررأيته

وأيقلبهاأوإسحاقبنإسماعيلفيهاينظركانالتيالكتبهذهفأين

ونفيسة.كثيرةكتبأنها:شكلا،بهاأولعوقد،ينفضها

الحربي:إسحاقبنإبراهيمخزانة

-815هـ/285-891)الحربيبشيربنإسحاقبنإبراهيمإسحاقأبو

98 A،)الفقهاءالمحدثينأعلاممنببغداد،وتوفيواشتهرمرو،منأصلهم

)2(.بخطهكثيرةكتباَونسخ،كثيرةكتباًصتفالزهاد،

"أضقت:قال،نفسهالحربيقولونقل،ترجمتهفيياقوتذكرهاخزانةله

فلوجل.ط،171-161صالفهرست:النديمابن()1

الجوزيابن1،37/الأريبإرشاد:ياقوت،2147/الحفاظتذكرة:الذهبي:فيترجمته)2(

الألباءنزهة:الأنباري6/27،بغدادتاريخ:البغداديالخطيب2/228،الصفوةصفة

276.ص
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هب:الزوجةليفقالت،القوتعياليعدمإلىالإضاقةفيأمريانتهىحتىمرة

وأنبيعهكتبكمنشيئأفهاتِ؟الصبيتينبهاتيننصنعفكيفنصبر،وإياكأني

ساقهاروايةوفي00")1(،شيئأ.لهمااقترضي:وقلت،بذلكفضنت،نرهنه

وهو،بالكتبوضنهفقرهشذةمع،الحربيإبراهيمزهدتصوّرالبغداديالخطيب

إبراهيم"اعتل:قالالجَئليالقاسمأبيفعن،الموتعلىبهأشرفالذيمرضهفي

القاسم،أبايا:ليفقاليوماَإليهفدخلت،الموتعلىأشرفحتىعفَةالحربي

فخرجت،،عمكإلىاخرجيقوميلها:قالثم،ابنتيمععظيمأمرفيأنا

نحن،عميافقالت،كلميهعمكهذا:إبراهيمفقال،خمارهاوجههاعلىفألقت

كِسَرإلآطعاملناماوالدهرالشهر،الاَخرةفيولاالدنيافيلا،عظيمأمرفي

ألفبدرمعالمعتضدإليهوتجَهقدوبالأمس،الملحعدمناوربما،وملحيابسة

عيل،وهوشيئأ،منهايأخذفلموفلانفلانإليهووتجهيأخذها،فلمدينار،

نعم،:قالتالفقر؟خفتإنما،بُنَتةيالها:فقال،وتبئَمإليهاالحربيفالتفت

لغةجزءألفعشراثناهناك:فقال،كتبفإذا،الزاويةتلكإلىانظرىِ:لهافقال

كانفمن،بدرهمتبيعيهبجزءيومكلفيفوجهيمُتإذا،بخطيكتبتهاوغريب

فقير")2(.هوليسدرهمألفعشراثناعنده

م.898هـ/285سنةببغدادالحربيوفاةوكانت

ثعلب:العباسأبيكتبخزانة

هـ/192-02)0بثعلبالمعروفالشيبانيزيدبنيحمىبنأحمدالعباسأبو

محدثأ،للشعرراويةكان،واللغةالنحوفيالكوفيينإمامم(،816-149

)3(.كثيرةكتبأونسخ،كئيرةتصانيفله،اللهجةوصدقبالحفظمشهورأ

.1/37،93يبلأرادرشاإ:قوتيا(1)

.104/الأريبإرشاد:ياقوت6،33/بغدادتاريخ:البغداديالخطيب)2!

(r)أبيابن،2214/الحفاظتذكرة:الذهبي،263صالألباءنزهة:الأنباري:فيترجمته

-:الغداديالخطيب،`10/ايأعيانوفيات:خلكانابن1/83،الحنابلةطبقات:يعلى
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:الزبيديعننقلاَ،ياقوتقال،وفاتهبعدبيعت،كبيرةكتبخزانةلهكانت

،تلاميذهأعيالىْأحدالكوفيحمدبنعليإلىفأوصى،جليلةكتباًخلفثعلبأ"إن

الزخاجفقال،القطربليإسحاقبنأحمدبكرأبيإلىكتبهدفعفيإليهوتقدم

مافقؤَم،الوزاقحْيرانفأحضر،تفوتنكفلا،جليلةكتبهذهعُبيد:بنللقاسم

القاسمفأخذهادينار،مئةثلاثمنأقلفبلغت،بثلاثةدنانيرعشرةيساويكان

بها")1(.

نأحينفيثفها،ثلثمنبأقلبخسارةالنفيسةالخزانةهدْهبيعتوهكذا

هـ/192شةببغدادثعلبوفاةوكانت)2(.جملةتساويبأنهايصفهاالسيوطي

م.309

الموصلي:محمدبنجعفركتبخزانة

أديبشاعر،شافعيفقيه،الموصليحمدانبنمحمدبنجعفرالقاسمأبو

:فقالإسحاقبنمحمدذكرهم()3(449-854هـ/323-)245التصنيفجيد

كئيرللشعرناقدفاضل،أديبشاعر،التصنيفعجيبالتأليفحسن"هو

الشعروكتابالمحدئين،أشعارفيالباهركتاب:الكتبمنله")4(،الرواية

البحتريوبينبينهوكانت.المحدثينأشعاروكتاب،السرقاتكتابوالشعراء،

وفاته.بعدورثاه،مراسلة

بالموصل،الرياساتأهلمن،المحل"كبير:كانبأنهحمدانابنوُصِف

الفقهفيمتقدّماً،سواهالعلومفيويُفَضَلإليهيُنظرمنوقتهفيبهايكنولم

.172صالوعاةبغية:الشوطي،138صالرواةإنباه:القفطي،5402/بغدادتاريخ

.541-2441/الأريبإرضاد:ياقوت(1)

.173صالوعاةبغية:السبوطي)2(

،166صالفهرست:النديمابن2/397،897الأدباءمعجم:ياقوت:فيترجمته)3(

.1/1138الوافي:المفدي،2043/الافعيةطبقات:الأسنوي

.2397/الأدباءمعجم:ياتوت)4(
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حافظاَفيهمبرزاَ،والجدلبالكلامعارفاً،يكتبهفيماالنحوفيقوياَ،بهمعروفاَ

الأوائل،علومعلىمطلعأعالماً،بالنجومبصيراَللأخبار،راويةَ،اللغةلكتب

فيها")1(.الطبقةعالي

،العلومجميعمنكتبخزانةفيها،علمدارالموصكفيحمدانلابنكانت

يطلبغريبجاءهاإذادخولها،منأحديُمنعلا،علمطالبكلعلىوقفأجعلها

عادإذافيهاويجلسيومكلفيتفتحووَرِقاَ،ورَقاًأعطاهمعسراً،كانوإن،الأدب

ثم،ومصنَفاتهغيرهوشعرشعرهمنعليهمفيملي،الناسإليهويجتمع،ركوبهمن

الفقهمنوطرفأ،المؤلفةالنوادمنوشيئاًالمستطابةالحكاياتمنحفظهمنيملي

.(به)2يتعلقوما

لطلابفتحهاعامةمكتبةالخاصةخزانتهحمدانابنجعلفقدهذاوعلى

والتقدير،بالإشادةجديرةمكرمةوهذه،وكرمهعلمهمنعليهموأضفى،العلم

المتميزين.الفضلاءالعلماءأخلاقهيوهذه

:الأنباريابنكتبخزانة

-/ArYA-)271الأنباريبشاربنمحمدبنالقاسمبنمحمدبكرأبو

أولاديعقمكانببغداد،وتوفي(الفرات)علىالأنبارفيولدم(،049-

بالثه)3(.الراضيالخليفة

للشعرحفظأالناسأكثرومن،واللغةبالأدبزمانهأهلأعلممنكان

وكانكثيرةكتبأألف،القراَنفيشاهدألفثلاثمائةيحفظكان:قيلوالأخبار،

497./2الاْدباءمعجم()1

2.497/الأدباءمعجم)2(

19،صالوعاةبغية:السيوطي1/305،الأعيانوفيات:خلكانابن:فيترجمته)3(

تذكرة،الذهبي،Yr.2/النهايةغاية:الجزريابن033،صالألباءنزهة:الأنباري

181بغدادتاريخ:البغداديالخطيب،3/57الحفاظ / r.
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ورقة.ألفوأربعونخمسإنهقيل(الحديث)غريبكتابوأجلّهاأكبرهامن

مرضه،سياقفيكتبهخزانةالرواةوذكر،كبيرةخزانةيؤلفوحدهالكتابوهذا

أمرأعليهوقلقهأبيهانزعاجمنفرأوا،يعودونهأصحابهعليه،دخل:مرضلمافإنه

منلعلةِوأنزعجأقلقلاكيف:لهمفقال.العافيةورجوهنفسهفطتبواعظيماَ،

كتبا"ا(.مملوءحيريإلىلهموأشار،ترونماجميعيحفظ

مائةكان9:ياقوتقال،حفظهعنسئلحينكتبهكثرةالأنباريابنوذكر

فيالناسأكثرقد:العروضيالحسنأبولهوقالبأسانيدها،تفسيرأوعشرين

جعفربنمحمدوقالصندوقأ...عشرثلاثة:فقال؟تحفظفكم،حفظك

وكانعلماَ،منهأغزرولامنهأحفظرأينافما،الأنباريبنبكرأبوأما:التميمي

")2(.بعدهولاقبلهأحديحفظهلممماوهذاصندوقاَ،عشرثلاثةيحفظ

منها،حوىوكم،الكتبمنقرأكم،الغريبالعجيبالكمهذايحفظومن

حقه،فيقليلصندوقاَعشرثلاثةوقولهم،عامرةكبيرةخزانةلهتكونأنبدّلا

كبيرأ.الصندوقكانمهما

الكوفة:فيعقدةابنكتبخزانة

بنيمولى،الكوفيعقدةبابنالمعروفسعيدبنمحمدبنأحمدالعباسأبو

449هـ/332-)025هاشم - Alf،)أبيهلقبوعقدة،بالكوفةووفاتهمولدهم

ويعقمبالكوفةيورقوكانوالنحو،التصريففيتعقيدهلأجلبذلكلُقبمحمد،

)3(.والأدبالقرآن

خزانة:ويروى19،صالوعاةبغية:السيوطي6/73،312،المنتظم:الجوزيابن)1(

.البناءمنضربيراد،الحيرةإلىنسبة:والحيريكتبأ،مملوءة

بغية:السيوطي334،صالألباءنزهة:الأنباري74،-6/73الأدباءمعجم:ياقوت)2(

.19صالوعاة

بغدادتاريخ:البغداديالخطيب3/55،الحفا!تذكرة:الذهبى:فيعقدةابنترجمة)3(

الطوسي=68،صالرجال:النجاشي،9/428الشيعةأعيان:الأمينمحسن،514/
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"أحفظ:يقولفكانحفظهأما،الكبيرةالخزائنوأصحابالحفاظمنكان

أخرىروايةوفي"،حديثألفبثلئمائةوأذاكر،والمتنبالإسنادحديثألفمائة

حديث،ألفومائةخمسينوالمتونبالأسانيدالأحاديثمنأحفظ"أنا:يقول

وأما")1(،حديثألفستمائةوالمقاطيعوالمراسيلالمتونوبعضبالأسانيدوأذاكر

سعدأبوليوقال،الصوري"قال:الآتيةالروايةفتوضحهخزانتهوضخامةكتبهكثرة

موضعإلى،فيهكانالذيالموضعمنينتقلأنعقدةبنالعباسأبوأراد:الماليني

دانقا"2(،منهمواحدلكليدفعأنالحمالينوشارط،كتبهيحملمنفاستأجر،آخر

كمافنقولحمل")3(.ستمائةكتبهوكانت،درهممائةأجورهملهمفوزن،كزَةلكل

إلأالواحدالحملفييكنلمإذا)4(:الثقاتالباحثين.أصدقائنامنسبقنامنقال

آلافستةالخزانةاحتوتهمابلغ-تقديرأقلفيوهذا-غيرلامجلداتعشرة

مباركة.عتيدةخزانةمنبهاوأنعم.مجلد

الصولي:بكرأبيكتبخزانة

هـ/335)تالشطرنجيالصولياللهعبدبنيحيىبنمحمدبكرأبو

نادمللخلفاء،نديماَوكانبها،ونشأببغدادولد،الأدبعلماءأكابرمنم(،469

(.)ْوالراضيوالمقتدرالمكتفي

.28صالفهردست

.5/17بغدادتاريخ:البغداديالخطيب()1

الدرهم.سدس:الدانق)2(

العماد:ابن،6rrv/المنتظم:الجوزيابن،اAه/بغدادتاريخ:البغداديالخطيب)3(

2.332/الذهبشذرات

.218صالعراقفيالقديمةالكتبخزائن:عوادكوركيى)4(

الزاهرةالنجوم:برديتغريابن/805،\الأعيانوفيات:خلكانابن:فيترجقه)5(

/692،r343،صالألباءنزهة:الأنباري،3/427بغدادتاريخ:البغداديالخطيب

.465صالشعراءمعجم:المرزياني
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جمّاعيأحدكان،الصوليبكرأبيخزانةالمرموقةالكبيرةالخزائنمن

غيرالصوليخزانةذكروقد،كتبهخزانةمنبعضاًوهبهقدالراضيوكان،الكتب

بكرلأبي"إن:قولهفيعليهاوأثنىالنديمابنذكرها،المؤزخينمنواحد

ترتيب،أجملفيهارتَبها،المختلفةالكتبمنجمعلماأفردهاخزانةالصولي

منهاكتابمراجعةأرادوإذا،سماعيالخزانةهذهفيماكل:لأصحابهيقولوكان

العقيلي،سعيدأبوالمعنىهذاونظم")1(،الفلانيالكتابهاتغلاميا:قال

:)2(قال

خزانهْالناسأعلمُشيخٌالصوليإنما

الإبانهْمنهنبتغيبعلبمسألناهُإن

فلانهْالعلمِرزمةَهاتواغلمانياقال

بنبكرأباسمعت9:قال،الأزهريعننقلاًالتبريزيالخطيبووصفها

وجلودها،مصفوفةوهيبالكتبمملوءأعظيمأبيتأللصوليرأيت:يقولشاذان

وآخراخضر،وآخرأحمر،فصفلون،الكتبمنصفكل،الألوانمختلفة

")3(.سماعيكلهاالكتبهذه:يقولالصوليوكان:قال.ذلكوغير،أصفر

قالفقد،م049هـ/932سنةالنهبالنفيسةالخزانةهذهمصيركانوقد

ملاصقتيوهي،الترجماندانيالابندارإلىصارواالديالمإن:نفسهالصولي

وأنابسطوحي،كالمتّصلةفوجدوهاسطوحهاوصعدوافنهبوها،،عيسىبقصر

إليهمفوثبنا،الأدبوأهلالحديثأصحابمنخلقوعنديمجلسولي،غافل

ذخائرمنشيئألييتركواولم،هارباتحرمناوخرجشيئاَ،نفعنافما،وكقمناهم

كُسىمنأكثرها،الثيابمنقطعةمالْتينحوليوأخذوا،عليهأتواإلاوغيرها،

.7631/الأريبدإرشا:قوتيا(1)

fryبغدادتاريخ:البغداديالخطب)2( / r،الجوزيابن،424صالألباءنزهة:الأنباري:

921.-218صالمنتظم

.021صلتهوالمتقيبالتهالراضيأخبار:الصولي)3(
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،عددييضبطهمالاوالصينيالفاخرالزجاجمنوأخذوا،وخلعهمالخلفاء

لهم،وجدوهوثوبلعياليذخيرةكلوأخذوافنهبوها،دفاترمنقطيعةووجدوا

وجدإنشيئأويأخذفيفتشهبابيعلىمنهمقومفيلقاه،يخرجعنديكانمنوجعل

)1(
(.Kمعه

ستوبعد،)2(،دفاترهبأثمانيتقؤَتفصار،ذلكبعدالصوليحالوساءت

.والأحزانالهمومركبتهأنبعدبالبصرةالصوليتوفيسنوات

:النعمانحاجبابنخزانة

حاجببابنالمعروفداودبنبيانبنإبراهيمبنالعزيزعبدالحسينأبو

بصناعةالحُذاقالكتابوأحدبغداد،أدباءمنم(629هـ/341)تالنعمان

أبيالنعمانحاجبأبوهكان،الهزلفيمصنّفةكتبوله،الدواوينوأمورالكتابة

)3(.الكاتبعبدالله

علىواْثنىالنديمابنذكرها،جيدةكتبخزانةالنعمانحاجبلابنكان

كتابةومعرفةوالنبلالفضلفيالزمانأفرادأحدالحسينأبو"كان:بقولهصاحبها

للكتبخزانةيشاهدولمالسواد،ديوانمعز-الدولةأيامفيإليهوكان،الدواوين

بخطوطفرد،وديوان،عينكتابكلعلىتحتويكانتلأنها،خزانتهمنأحسن

.1()4(المنسوبةالعلماء

الجعاجما:ابنكشاخزانة

منالحديثحقاظكبارمنقاض،التميميسَلْمبنعمربنمحمدبكرأبو

669هـ/355-)284بغدادأهل - MV،)الحديث"فيكثيرةكتبأصتفم"

.021صدئهوالمتقيبالتهالراضيأخبار:الصولي(1)

.121صدثهوالمتقيبالنْهالراضيأخبار:الصولي2()

.0/1456بغدادتاريخ:البغداديالخطيب)3(

.134صالفهرست:النديمابن4()
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)1(.سيرتهتحمدفلم،الموصلقضاءوتققد"،و"التواريخ"و"الشيوخ

نفسهعنحدث،التلفمصيرهاكان،جيدةكتبخزانةالجعابيجمع

الرجلذلكإلىغلاميفأنفذت،كتبمنقمطرليوكان،الرقة"دخلتقائلاَ:

لا،بُنييا:فقلت!الكتبضاعت:فقالمغموماَ،الغلامفرجع،عندهكتبيالذي

ولاإسناداَلا،حديثمنهاعليئَيشكللا،حديثألفمائتافيهافإن،تغتم

متنأ")2(.

وهوالخزانةمنالثانيالجزءوبقي،ضخامتهاعلىكتبهخزانةمنِجزءوهذا

تحرقأنأمراحتضرلمافإنه،نفسهالجعابيابنبأمرأيضأذهبَالأكبر،الجزء

الاْزهري:قال،عندهكانتللناسكتبمعهاوأُحرقجميعها،فأحُرق،كتبه

جزءاً،وخمسونمائةالجعابيابنعندليكان:الق،الحسينأبو"فحدثني

")3(.أحترقماجملةفيفذهبت

.النبويالحديثفيوأكئرهاالكبيرةالخزانةهذهذهبتوهكذا

العميد:ابنكتبخزانة

البويهي،الدولةركنوزيرمحمد،بنالعميدالحسينبنمحمدالفضلأبو

أدبهفيالثانيبالجاحظلقب،والنجومبالفلسفةعلممعالمترسلينالكتَابمن

يقالوكانالعميد،بابنوحْتمتالحميدبعبدالكتابةبدئت:الثعالبيقال،وترسله

وممدحاَ،كريمأ،الملكبتدبيرخبيراَالسياشةحسنذلكإلىوكانالأستاذله

7/37المنتظم:الجوزيابن3/26،بغدادتاريخ:البغداديالخطيب:فيترجمته)1(

3،Aالأثير:ابن،17/`الذهبشذرات:العمادابن،1/1262والنهايةالبداية:كثيرابن

.3131/الاعتدالميزان:الذهبي،1923/اللباب

.77r/المنتظم:الجوزيابن)2(

38/المنتظم:الجوزيابن3،31/بغدادتاريخ:البغداديالخطيب)3( ،Vالبداية:كثيرابن

.262-11والنهاية
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م()1(.759هـ/036)تكبيررسائلمجموعله،فأجازهالمتنبَيمدحهوممن

حوتفخمةكبيرةخزانةله،للكتابمحبّاًبالقراءةموتعاْالعميدابنكان

مائةعلىتحملبحيثالكثرةمنكتبهاوكانت،والفنونالعلوممنكثيرةصنوفأ

(ام535هـ/42ا)تمسكويهيعقوببنمحمدبنأحمدالمؤرخوكانوقر)2(

،بالخازنفلفب،بويهبنالدولةعضدكتبعلىثمالعميد،ابنخزانةعلىقئماَ

أمرأواقتناهإلابكتابيسمعلابالعنايةيتعهّدهابكتبهضنينأالعميدابنوكان

فيمسكويهذكر،يملكومامالهعلىويفضلهابكتبهيعتزّوكان،بنسخهالن!اخ

الحزنعليهاوحزنهخزانتهأصابوما،للخراسانيةالعميدابنحربتاريخه

العميدابنمدينةالريعلىأغارواسامانآلجندالخراسانيةأنذلكالشديد،

ودخلواالحربباكرواأصبحوافلما،معسكرهمإلىالخرسانيةرجعئم،ومقره

عليهكثروائم،فكسرهمفحاربهمالعميد،ابنداروفيها،أجرانناحيةمنالمدينة

وكانتوخزائنهواصطبلاتهدارهالخراسانيةفاستباح،الإمارةدارإلىفرجعفكسروه

يحميأنمسكويهواستطاعانصرفوا،الليلأتىإذاحتى،والمتاعبالمالحافلة

"فلما:مسكويهقال.خزائنهبينمنفسلمت،بعهدتهكانتالتيكتبهخزانة

واحداَكوزأولا،عليهيجلسمافيهيجدلمليلاَمنزلهإلىالعميدابنانصرف

،بدفاترهقلبهواشتغل،وآلةفرشأالعلويحمزةابنإليهفأنفذالماء،فيهيشرب

أنواعمننوعوكلعلمكلفيها،كثيرةوكانتمنها،عليهأعزّشيءيكنولم

هيفقلتعنهاسألنيرآنيفلما،وزيادةوقرمائةعلىيحمل،والاَدابالحِكَم

سائرأما،النقيبةميمونأنكأشهد:وقال،عنهفسرييد،تم!هالمبحالها

قدورأيتهعنها.عوضلاالتيهيالخزانةوهذه،عوضعنهافيوجدالخزائن

وسلمت،ففعلت،الفلانيالموضمعإلىغدفيبهاباكر:وقالوجههأسفر

ابن3/2،الدهريتيمة:الثعالبي935،سنةحوادث،الكاملالاْثير:ابن:فيترجمته)1(

حئانأبو،2/115التنصيصمعاهد:العباسي2/57،الأعيانوفياتةخلكان

.057-654صالبيانأمراء:عليكرد،1/66والمؤانةالإمتاع:التوحيدي

الثقيل.الحمل:والوقر،\2/0Aالأنباءعيون:أصيعةأبيابن)2(
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1()1(.مالهجميعبينمنبأجمعها

منوأثمنواعرها،الخزائنأجلّمنوهيالعميدابنخزانةنجتوهكذا

منهويتغذىويسامرهويعاشرهبهيولعلامنالكتابقدريعرفولا،يملكماكل

المنطقي:سليمانأبيكتبخزانة

العلماءاحدالسجشاني،المنطقيبهرامبنطاهربنمحمدسليماناْبو

فيهلعورمنزلهولزمبغدادسكن،سجستانأهلمن،والمنطقوالفلسفةبالحكمة

والحكماءالعلماءوأقبلوالوزراء،الأمراءمجال!غشيانمنيمنعانهكاناوبرص

م()2(.599هـ/385نحو)تعليه

الفلسفةفيتصانيفله.ويفخمهيكرّمهشاهنثساهفناخسروالدولةعضدكان

والمنطق.

بقاعبعضفيمخزونةوجدتالتيالكتبققحةسياقفيخزانتهذكرجاء

ابنهذهالكتبقضةذكر،المنطقيسليمانأبيخزانةفيبعضهاوصار،فارس

الوسائلوحفظها،والكتببالعلومالفرساعتزازعلىودلالةطرافةوفيهاالنديم

الزيجاتاختلافكتابمنمنقولخبرفيالنديمابنقالحفظها،فيالمبتكرة

،العلومبصيانةعنايتهممنبلغالفرسملوك"إن:قال،الفلكيمعشرلأبي

وآفاتالجوأحداثمنعيهاوإشفاقهمالدهر،وجهعلىبقائهاعلىوحرصهم

الدهر،علىوابقاهاالأحداثعلىأصبرهاالمكاتبمنلهااختارواأن،الأرض

وبهمالتوز،يسفىِولحاؤه،الخَدنْكشجرلحاء،والدروسالتعقنمنوأبعدها

القاهرة،الصناعيةالتمدنشركةط،224-6225/الهمموتعاقبالأممتجارب:مسكويه)1(

1591.

،15صالإسلامحكماءتاريخ:البيهقي،185صالحكماءأخبار:القفطي:فيترجمته)2(

..فهرستهينظر،كثيرةمواضعفي،والمؤانةالامتاع،82

391لي7الحكمةبيت
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لقسئهمأيضأواختاروها،ذلكفيالأمممنيليهمومنوالصينالهندأهلاقتدوا

فلما،الأيامغابرالقسيئَعلىوبقائهاوملاستها،لصلابتهاعنها،يرمونالتي

منلهاطلبوا،المكاتبمنالعالمفيوجدوهماأجودعلومهملمستودعحصلوا

الزلازلمنوأبعدها،عفونةَوأقلّهاتربةأصحّهاالأقاليموبلدانالأرضبقاع

المملكةبلادفانتفضوابناء.الدهرعلىوأبقاهاطيناَ،وأعلكها،والخسوف

ثم،اْصفهانمنالأوصافلهذهأجمعبلداَالسماءأديمتحتيجدوافلموبقاعها،

فيوجدواولا،جيرستاقمنأفضلفيهايجدوافلمالبلدهذابقاععنفتشوا

مدينةدارهبدهرفيهبعدمناختطالذيالموضعمنراموهلمااْجمعجيرشاق

بقيوقد.علومهمفأودعوه،جيمدينةداخلفيوهوقهندز،إلىفجاؤوا،جي

كانمنالناسدرىالبنيةهذهجهةومن،سارويهيسقىوهوهذا،زمانناإلى

المصنعةهذهمنتهدمت،كثيرةبسنينهذازمانناقبلكانلماأنهوذلكبانيها،

منكثيرةكتبأفيهفوجدوا،الشقيقطينمنمعقودأزجعلىفيهافظهروا،ناحية

بالكتابةالأوائلعلومأصنافمودعةالتوز،لحاءفيكلهامكتوبة،الأوائلكتب

كتابأفيهفوجدفقرأهبهعُنيمنإلىالكتبتلكبعضفوقع،القديمةالفارسية

")1(.00.المتقدّمينالفرسملوكلبعض

أبيإلىبعضهاووصولالمدفونةالكتبانكشافذلكبعدالنديمابنويذكر

سنةفيانهارأنهالثقةخبرني:إسحاقبنمحمد"قال:قال،المنطقيسليمان

مصمتأنهسطحهفيقُدرلأنه،مكانهيُعرفلماَخرأزجالهجرةسنيمن035

تراءتها.إلىأحديهتديلاالتيالكثيرةالكتبهذهعنوانكشفانهارأنإلى

نئ!سنةفيهناهاإلىأنفذالعميدبنالفضلأباأن،بالمشاهدةأنارأيتوالذي

صناديق،فيالمدينةسورفي،بأصفهانأصيبتمنقطعةكتبأ)وثلاثمائة(وأربعين

أسماءوكانت.وغيرهيوحنامثلالشأنهذاأهلفاستخرجها،باليونانيةوكانت

الدباغةكأنحتى،الرائحةنتننهايةفيالكتبوكانت،أرزاقهمومبلغالجيش

فلوجل.ط241-024صالفهرست(1)
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فيومنها.عنهاالرائحةوزالتوتغترتجفتحولاَبقيتفلما.قربعنفارقتها

1()1(.سليمانأبيشيخناعندشيءالوقتهذا

إلىبالإضافةتحتويكانتالمنطقيسليمانأبيخزانةأنيتضحهناومن

والتيوغيرها،والمنطقالفلسفةوعلوماليونانيةالحكمةكتبعلى،العربيةالكتب

المنطقي.سليمانأبياهتماممجالهي

:الفراتابنكتبخزانة

-31)'الفراتبنمحمدبنأحمدبنالعباسبنمحمدالحسنأبو

الكثيركتببغداد،أهلمنالثقاتالحديثحقاظمنمإ،499-319هـ/384

)2(.الضبطوجودةالنقلصحةفيحجةوخطه،بخطه

وذكرالبغداديالخطيبعليهأثنى،يدهنسخمنأكثرهاكبيرةخزانةلهكانت

احديجمعهلمماوجمعالكثير،كتبثقة"كان:قال،بخطهكتبهوما،كتبهكثرة

وأنهجزء،ألفوحدهالمصريمحمدبنعليعنعندهكانأنهوبلغني،وقتهفي

ابن!خلف:قالالأزهريالقاسمأبيوعن"،تاريخومائةتفسير،مائةكتب

كتبه،منسُرِقماسوى،بخطهأكثرهاكتبأ،مملوءةصندوقأعشرئمانيةالفرات

منالحديثيكتبومكث...ينسخهالمغيرهمعكثيرةسماعاتأيضاَلهوكانت

ماتلما)3(.أنإلىوثلثمائةثلاثينقبل

يكتبه.بماتعارضهجاريةالفراتلابنوكانت

.124صالفهرست)1(

فيوالكامل،299/اللباب:الأثيرابن1/1،314والنهايةالبداية:كثيرابن:فيترجمته)2(

.384سنةحوادثالتاريخ

123بغدادتاريخ:البغداديالخطيب)3( - /122 r،7/176الفظم:الجوزيابن-

177.
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عئاد:بنالصاحبكتبخزانة

لصحبتهبالصاحبلقب،الطالقانيالعباسبنعتادبنإسماعيلالقاسمأبو

هـ/385-)326بهافدفنأصبهانإلىونقل،بالريتوفي،صباهفيالدولةمؤيد

له،الدولةفخراخوهثم،الديلميبويهابنالدولةمؤيداستوزرهم(،389-599

ولهبالسجعمولعاَكانشعر،وديوانورسائلوالشعروالسياسةالأدبفىِمؤلفات

)1(.مشهورةجميلةتواقيع

والأدباء،بالعلماءيحفلمجلسهوكان،والعلومللاَدابمحتاَالصاحبكان

بلقبالكافيسقاهالطبّفيكتابأبختيشوعبناللهعبيدبنجبرائيللهألف

()3(.)الصاحبيكتاباللغويفارسبناحمدلهوألف)2(الصاحب

لاماالكتبمنوفيها،الكتببنفاضوثريةكبيرةالصاحبخزانةكانت

عننقلتالتيالروايةوفي،جملأربعمائةحمولةبلغتإنهاقيلعدأ،يحصى

بننوحالملكخراسانصاحبأنذلك،الخزانةهذهضخامةعلىدليلالصاحب

حضرته،إلىيستدعيهالسزفيعئادبنالصاحبإلىأرسلالسامانيمنصور

يحتاجأنه9:إليهأعذارهجملةمنفكان،السنيةالأموالوبذل،خدمتهفيويرغبه

وهذالما)4(.التجملمنبهايليقبماالظنفما،جملأربعمائةإلىخاصةكتبهلنقل

خزانتهضخامةعلىدلالةفيهتبقى،المالغةمنفيهيكنمهماالحمولمنالعدد

كتبه.وكثرة

تي!ر،مامنهايحملفكان،أسفارهعندحتىكتبهعنيستغنيلاوالصاحب

1،75/الأعيانوفيات:خلكانابن343،-2273/الأريبإرشاد:ياقوت:فيترجمته(1)

917الفتظم:الجوزيابن / V،الرواةإنباه:القفطي،4111/التنصيصمعاهد:العباسي

/3الدهربتيمة:الثعالبي،1102/

.277/الأطئاءطبقات:أصيبعةأبيابن)2(

.448/الأريبإرشاد:ياقوت)3(

.6528/الأريبإرشاد:ياقوت(4)
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إنهوقيل،سفرهأثناءيطالعهاالتيالكشبمنجملاَثلاثينحمليساويتي!روما

عنونقل)1(.أسفارهفيالكتبمنكثيرعنبهاستغنىالأغانيكتابوصلهلما

اشتملتولقد9:قالالأغانيذكرحينأقوالهبعضفيكتبهعددذكرأنهالصاحب

منهاراقنيولا،غيرهسميريهومامنهامامجلد،آلافوستةمائتينعلىخزانتي

")2(.سواه

في،الصاحبخزانةحوتهاالتيالكتببعضالتوحيديحتانأبووذكر

الصاحبكتبأما،يزعمفيماالصاحبأحرقهاكتبمنلديهكان-.مامقارنةسياق

لمثم،الصاحبالىمنصرفأكانحتانأباأنذلك،الشائنةالمضقلةالكتبففيها

ذلكبعدأرفلم9:قولهمثلفيوهجاهعنهفأعرض،طموحهيرضيماعندهيجد

وأحرقهاكتبيوجمع،سنةالحبسفيفوضعني،آخرنوك)3(عراهحتى،الخيرإلآ

الفقهفيكثيرةوأصول،القراَنومصاحف،والكسائيالفراءكتبوفيهابالنار،

بل،تثبتغيرمنفيهاالناربطرحوأمر،الأوائلكتبمنيمتزهافلم،والكلام

)4(،الراونديابنكتبوفيها،خزانتهفيالنارطرحفهلانزقهوشدة،جهلهلفرط

القدوسعبدبن.وصالح،بزعمهللقراَنمعارضتهفي(العوجاء)ْأبيابنوكلام

حفَقشاءمنولكن،ذلكوغير،أرسطوطاليسوكتب،الحصيريسعيدوأبي

1()6(.نفسه

وجدزارهاحينالبيهقيأنذلك،الخزائنأكبرمنالصاحبخزانةكانت

.2VIA/الأعيانوفيات:خلكانابن(1)

.31/79الأريبإرشاد:يالَوت(2)

الصاحب.أصابأي(3)

بالإلحاد.يُرمىوهوهـ،892سنةالمتوفىيحيىبنأحمدهر)4(

المنصور.أيامفيقتل،الزنادقةأحد،العوجاءأبيبنالكريمعبد)5(

127-2662/وانظر،3691مصر،الحلبيط172-6612/الأريبإرشاد:ياقوت)6(

.682-681صفيالخبروهذاعباسإحسانتحقيق
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عندالكتبكثرةعنمتحذثاَديورانتولويقول)1(،مجلداتعشركتبهافهرست

عند"وكان:الزمانذلكفيالأوروبيةبالخزائنالصاحبخزانةومقارنأالمسلمين

الأوروبيةالكتبدورفيمابقدرالكتبمنعتادبنكالصاحبالأمراءبعض

-)2(
،الريمدينةمدينتهعلىموتهبعدمكتبتهوقفقدالصاحبوكان."مجتمعه

الكتبهذهإن:لهقيلالريمدينةالصاحبوفاةبعدمحمودالسلطاندخلولما

وأمرالكلامعلمفيكانماكلمنهافاستخرجالب!ع،وأهلالروافضكتب

)3(.بحرقه

.الإسلامفيعرفتكتبخزانةوأنفسأكبرقضةفهذهوبعد

البرقاني:بكرأبيكتبخزانة

استوطن،خوارزمأهلمن،البرقانيأحمدبنمحمدبنأحمدبكرأبو

ضمنهمسندله،الحديثعالمام(،534-489هـ/254-)336وتوقيبغداد،

وأيوبوشعبةالثوريسفيانحديثوجمع،ومسلمالبخاريعليهاشتملما

نأإلىالتصنيفعنينقطعولم"،الحديثلصحيح"التخريجوله،وآخرين

مات)4(.

بالفقه،عارفأ،للقراَنحافظأ،بالحديثثبتأعالماَكان:بأنهالبرقانيوصف

كبارعنوكتابتهالحديثسماعفيالأقطارداروقد،العربيةعلممنحظله

وهراةونيسابوروأسفرايينوجرجانبغدادفيثم،برقانبلدهفيفتلقاهالعلماء،

.952-6/852قوتيا(1)

.13017/الحفارةقصة)2(

.925-6258/الأربإرشاد:ياقوت)3(

1/113،اللباب:الأثيرابن4/373،بغدادتاريخ:البغداديالخطيب:فيترجمته41(

ابن3/91،الكبرىالشافعيةطبقات:السبكي74،الورقةظهر،الأنساب:السمعاني

.3/3/228الذهبشذرات:الحنبليالعماد
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.(1)أخرىوبلادومرو

عنه،الحديثعندالبغداديالخطيببهانؤَهكبيرةكتبخزانةللبرقانيكان

فيمعناالحضوريديمصالحأشيخأوكان-الحماميغانمبنأحمدحدثني:فقال

بابقربإلىالكرخمنالبرقانيبكرأبوانتقل:قال-الحديثمجالس

الكرخفيعنهاسُئلتإن:وقالكتبهحماليعلىأشرفأنفسألنيالشعير)2(،

3(سفطلأوستينثلاثةوكانتإبريسم،أنهايُظنلئلادفاتر،أنهافعزَفهم

فيينظرلم:الهمذانيأحمدبنعيسىليوقالط.كتبأمملوءذلككل،وصندوقين

فينظرف!نه،النعيميالحسنأبيغيرالحديثأصحابمنكلهاالبرقانيكتب

كثيرةكتبأجمع9:قال،البرقانيكتبكثرةكثيرابنوذكرمنها")4(،وعقَقجميعها

جداَ")5(.

المرتضى:الشريفتج!خزانة

وعلوموالأدبالشعرفيبارزانعلمانالمرتضىوالشريفالرضيالشريف

)دارأسماهامدرسةام(0)5هـ/604)تالرضيالشريفأنشأوقد،العربية

المحاضراتفيهاويلقي،الخاصمالهمنتلامذتهاعلىينفقوكان(،العلم

وقد(،العلمدار)خزانةبحافلةكتبخزانةالمدرسةهذهمعوكان،العلمية

الخزانة.لهذهشافبوصفنظفرلمولكننا6(،حسنلأتنظيمأنظمت

الموسويالحسينبنعليالقاسمأبي،المرتضىالشريفخزانةأما

.233-232صالعراقفيالقديمةالكتبخزانةعوادكوركي!4،375/بغدادتاريخ()1

الشعير.باب:البلدانمعجم.المنصورمدينةفوقببغدادمحلة)2(

(r)الجوالق.:هناوالمراد،كالجوالقأوكالقفةوعاء:السفط

مادةالبلدانمعجم:ياقوت8،08/المنتظم:الجوزيابن:وانظر4،375/بغدادتاريخ)4(

.")برقان

(o)12.36/والنهايةالبداية

سبق.فيما،الرضيللشريفالعلمدار:ينظر)6(
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5436)الحسيني - r o/كبيرةفهيببغداد،الطالبييننقيبام(544-669هـ

محتأوكان،كثيرةمصتفاتلهمؤتفاًالمرتضىكانفقد،الكتببنفاضحافلة

ومحفوظاتهمصئماتهمنمجلّدألفثمانينخزانتهضقَتولذلك،بالكتبومولعاَ

ارايت:المرتضى،الشريفكتبكئرةعنالعلويعنبةابنوقالومقروءاته)1(،

هذابمثلأسمعولممجقد،ألفثمانينعلىاشتملتخزانتهأنالتواريخبعضفي

قدوكان،بويهبنالدولةفخرإلىكتبعتاد،بنالصاحبعنيحكىماإلآ

كتبيد!ان،الذيلطويلرجلإني:قالأنهمنهابأعذارفتعذر،للوزارةاستدعاه

ألفوأربعينألفمائةبلغتالصاحبكتبإنوقيلبعير")2(،سبعمائةإلىتحتاج

ألفبثلاثينقُوِّمَتْالمرتضىخزانةأنالثعالبيعنالخوانساريونقل)3(،مجلدة

4(.عظيملأشطرأمنهاوالوزراءالرؤساءإلىأهدىأنبعد،دينار

.ام440هـ/436سنةببغدادالمرتضىالشريفوفاةوكانت

(:بعرةأجما)ابنالحسينبنمحمدكتبخزانة

هذاالحسينبنمحمدويُعرف-دجلة-حديثة-حديثةفيخزانتهكانت

محمدالنديمابنزمنفيكان،للكتبجضَاعةأنهإلآعنهيُعرفولا،بعرةأبيبابن

وكان،حمدانبنيمنخائفأكانإنهويقولام(،547هـ/438)تإسحاقبن

خزانةله،م899-039هـ/388-318سنواتفيحكمواقدالحمدانيون

خزانتهووصفالرجلهذاالنديمابنذكر،الخطوطونفائسالكتبنوادرحوت

لهيقالرجلحديثةبمدينةكان،إسحاقبنمحمداقال:فقالمفضلاَ،وصفأ

5/173الأريبإرشاد:ياقوت383،صالجانروضات:الخواناري:فيترجمته)1(

ابن،2Yyr/الاعتدالميزان:الذهبي1/336،الأعيانوفيات:خلكانابن،917

.2104/الشيعةتصانيفإلىالذريعة:بزركأغا،4223/الميزانلسان:حجر

.591صالطالبعمدة:عنبةابن)2(

والصفحة.الابق)3(

384.صالجنانروضات:الخوانساري)4(
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لاْحدارَلمخزانةله،للكتبجقَاعة،بعرةأبيبابنويُعرف،الحسينبنمحمد

،والأدبواللغةالنحوفيالعربيةالكتبمنقطعةعلىتحتوي،كثرةمثلها

بماضنيناَنفوراًوكانبي،فأنس،دفعاتالرجلهذافلقيت،القديمةوالكتب

،فلجانجلودثلثمائةنحوفيهكبيراَقمطراَليفأخرج،حمدانبنيمنخائفاَ،عنده

وورق،أدموجلود،تهاميوورقصينيوورق،مصروقرطاسوصكاك

منوشيء،أشعارهممنمفرداتوقصائد،العربعنتعليقاتفيها،خراساني

العربعلوممنذلكوغير،والأنسابوالأسماروالأخباروالحكاياتالنحو،

)1(
.وعيرهم"

حضرتهلما،القديمةالخطوطبجمعمولعاَكانرجلاَأنالنديمابنويذكر

وأفضالبينهما،لصداقة،النفيسةالخطوطبهذهالحسينبنمحمدخمن،الوفاة

وقلبتها"فرايتها:النديمابنقالشيجاَ،كلاهماكانفقد،المذهبومجانسة

وكانوأحرفها،أدرسهاعملاَفيهاوعمل،أخلقهاقدالزمانأنإلآعجبأ،فرأيت

فيهفذكرواحد،إثرَواحدأالعلماءبخطوطتوقيعمدرجأوورقةأوجزءكلعلى

علىالعلماءشهاداتمنوشةخمسةآخرتوقيعتوقيعكلوتحتهو،منخط

صاحبالهياجأبيبنخالدبخطمصحفأجملتهافيورأيت،لبعضبعضخطوط

الله،رحمهحانيبناللهعبدأبيإلىالمصحفهذاوصلثم،عنهاللهرضيعلي

بخطوعهوداًأماناتعندهورأيت،والحسينالحسنالإمامينبخطوطفهاورأيت

العلماءخطوطومن،لمجفهالنبيكُتَابمنغيرهوبخط،السلامعليهالمؤمنينأمير

والأصمعي،،الشيبانيعمرووأبيالعلاء،بنعمروأبيمثل،واللغةالنحوفي

مثل،الحديثأصحابخطوطومن،والكسائيوالفزَاء،وسيبويه،الأعرابيوابن

نأعلىيدذماورايت،وغيرهموالأوزاعي،الئوريوسفيان،عُيينةبنسفيان

الصين،ورقمنأحسبهاأوراقأربعةوهي.حكايتههذهماالأسودأبيعنالنحو

بخط،عليهاللهرحمةالأسودأبيمنوالمفعولالفاعلفيكلامفيها،هذهترجمتها

.04صالفهرست:النديمابن(1)
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هذا:وتحته،النحويعلالىْخطهذا:عتيقبخطالخطوتحتيعمر،بنيحيى

فما،فيهكانوماالقمطرفقدناالرجلهذاماتلماثم،شميلبنالنضرخط

")1(.عنهبحثيكثرةعلىهذا،المصحفغيرمنهرأيتولاخبراَ،لهسمعنا

علىبعرةأبيابناللهرحمبمثلها،الزمانيجودأنقلنفيسةخزانةفهذه

والعلماء.العلمكتبعلىحرصه

الفالي:الحسنأجماكتبخزانة

اْهلمنبالمؤدّبيعرف)بالفاء(الفاليسقَكبنأحمدبنعليالحسنأبو

منبهاوسمعمدةبهافأقامالبصرةإلىانتقل،إيذاجمنقريبموضع،فالةبلدة

معرفةلهثقةوكانفاستوطنها،بغدادوقدم،وغيرهالهاشميالواحدعبدبنعمر

بمقبرةودفنام(،هـ)448560سنةتوفّي،جيدةأشعارولهوالشعر،بالأدب

المنصور)2(.جامع

قدالفاليوكان،الجمهرةكتابمنها،الكتبأفَاتفيهاجيدةكتبخزانةله

كتابمننسخة"رأيت:التبريزيزكرياأبوقال،كتبهبعضبيعإلىفاحتاجافتقر

بنبكرأبيالقاضيمندنانيربخمسةالفاليالحسنأبوباعهادريدلابنالجمهرة

بعضفيفوجدت،نسخةمنهاأنافنسختتبريز،إلىوحملها،التبريزيبُدَيْل

فيها:الفاليبخطرقعةالمجلدات

.14صالفهرست(1)

دارط،عباسإحسانتحقيئ1648-4/1646الأدباءمعجم:ياقوت:فيترجقه)2(

إحسانتحقيق3/316،الأعيانوفيات:خلكانابن،3991بيروت،الإسلاميالغرب

ابن11،334/بغدادتاريخ:البغداديالخطيب،0791بيروتالثقافةدارط،عباس

،1854/النبلاءأعلامصير:الذهبي،3216/العبر:الذهبي،8174/المنتظم:الجوزي

:البلدانمعجم:ياقوت،506/الزاهرةالنجوم/برديتغريابن،1296/والنهايةالبداية

فالهَ.
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وحنينيبعدهاشوقيطالفقدوبعتُهاحولاَعشرينبهاأنستُ

ديونيالسجونفيخقَدتنيولوسأبيعهاأننيظنيكانوما

شؤونيتستهلعليهمصغارِوصِيْيَةِوافتقارِلضعفولكن

حزينِالفؤادِمشويمقالةَعَبْرةٍسوابقَأملكولمفقلتُ

ضنينِبهنَرل!منكرائمَمالكِأُئمَياالحاجاتُتُخرجُوقد

هذاقبلرأيتهالو:وقالفتوجعوالأبياتالرقعةبكرأباالقاضيفأريت

")1(.ماتقدالفاليوكان،عليهلرددتها

بكار،بنالزبيرذكرهفيماأعرابيقالهتضمينالأبياتهذهمنالأخيروالبيت

أعرابيمنجملاَالزبيربناللهعبدبنحمزة"ابتاع:قال،عتاشبنيوسفعن

:ويقولالجملإلىينظرالأعرابيفجعل،ثمنهنقدهثمديناراَبخمسين

ضنينِبهنرب"منكرائمَمالكأمياالحاجاتتخرجوقد

وبالدنانرِ")2(.بجملهفانصرف،لكوالدنانيرُجملَكَ"خُذْ:حمزةلهفقال

:البغداديالخطيبكتبخزانة

الحقاظأحد،بالخطيبالمعروف،البغداديثابتبنعليبنأحمدبكرأبو

والبصرةمكةإلىالعلمطلبفيرحلببغداد،وتوفينشأ،المقدمينالمؤزخين

572)والدينوروالكوفة - 1 0 52 -/ 4 tr - rvr.)3()ام

ذكر،والتأليفبالقراءةولوعأالشعر،يقولطبالأدبعارفاَفصيحاَكان

3.316/الأعيانوفيات:خلكانابن،1647-41646/الثعراءمعجم:ياقوت(1)

به.تمثلالأعرابيوإنللمجنونالبيتإن:وقيل،والصفحةالسابق:ياقوت)2(

1/27،الأعيانوفيات:خلكانابن1/248،الأدباءمعجم:ياقوت:فيترجمته)3(

12الافعيةطبقات:ال!بهي / r،النجوم:برديتغريابن1/893تاريخه:عساكرابن

1،374/تاريخه:الورديابن،281-181صالفهريست:خليفةابنenv/هالزاهرة

1.038/الأنسابتهذيبفيالباب:الأثيرابن
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الع!شوليوسفبغداد،تاريخأحسنهامنمصنّفاتهمنكتاباًوخمسينستةياقوت

مصنّفاته.منكتابأوسبعينتسعةفيهذكر(البغدادي)الخطيبكتاب

مرضلما،كبيرةمكتبةله،والتقىوالخيروالبرّالعلمأهلمنفاضلاَكان

والحديث،العلمأهلعلىالبزوجوهفيمالهجميعوفزقكتبهوقفوفاتهقبل

كتبه"وقفالخطيبإن:الجوزيابنقال،الحريقذلكبعدخزانتهمصيروكان

إلىصارتثميعزها،فكان،خيرونبنالفضلأبيإلىوسقمها،المسلمينعلى

")1(.دارهفيفاحترقت،الفضلابنه

السمعاني،سعدأبو"حذَث:قال،الصوريكتبمنأفادالخطيبإنوقيل

كتبأكثر:يقولببغدادالطيوريبنالحسينأباسمعت،والديبخطقرأت:قال

ولمبهابدأالصوريكان،الصوريكتبمنمستفاد،التاريخسوىالخطيب

محزوماَعدلاَعشراثنيعندهاوخقَفماتبصُور،أختللصوريوكانيتمّها،

")2(.كتبهمنهاصت!ماكتبهمنحصلالشامإلىالخطيبخرجفلما،الكتبمن

بصنوفوعامرةكبيرةكانتالبغداديالخطيبكتبخزانةأنيتضحهذاومن

والحديثوالفقهالتاريخفيالغزيرةمؤتفاتهتكوًنأنويكفي،والفنونالعلوم

.عامرةنفيسةفخمةمكتبةَ،وغيره،والتراجمواللغةوالأدبوالرواية

القزويني:السلامعبدكتبخزانة

)293الحنفيالقزوينيبنداربنيوسفبنمحمدبنالسلامعبديوسفأبو

وأقام،قزوينمنأصله،عصرهفيالمعتزلةشيخام(090-5201هـ/488-

ظريفأالقدرجليلوكانببغداد،وتوفي،الشامطرابلسوسكن،سنةأربعينبمصر

كتبخزانةعلىوقفهعظيمأتفسيرأكتب،القرآنمعشريمنكان،العشرةحسن

الأعيانوفيات:خلكانابن1/252،925،الاْدباءمعجم:ياقوت8/926،الفتظم)1(

/38.I

.144-8/143المنتظم:الجوزيابن،1/914الاْدباءمعجم:ياقوت)2(
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)1(.مجلدةثلثمائةمجقداتهبلغت،حنيفةأبيمطهد

بقوله:القرشيالدينمحمصوصفهابغداد،فيكبيرةكتبخزانةلهكانت1اا1

سنين،فيكتبهوبيعتوغيرها،مصرمنحصلهامثلها،أحديملكلمكتباَ"حصلى

مجلد)2(.ألفأربعينعلىوزادط

ومعهبغدادورديوسفأباأنالعلمأهلبعضوحدثني:النجارابنقال

فيالمخبورةالأصولومنالمنسوبةبالخطوطوأكئرهادفاتر،تحملجمالعشرة

وقدتفسيرا33(.ستينملكت:قالعنهالحديثأهلبعضوحدثني،العلومأنواع

ترجمةفيالسبكيروايةفيالخزانةهذهمحتوياتوبعضالكتبأوصافجاءت

ثمبغدادسكنوأنهكثير،شيءالكتبمنلهاجتمعقد"كان:قال،السلامعبد

فييحصلوهوبغداد،إلىعادثم،مدةبهاوأقاممصرإلىثم،الشامإلىسافر

:يقولوكان،المفرطالغلاءعامفيمصرمنغالبهاحصلإنهوقيل،الكتبذلك

أبىوتفسيرمجلدأ،أربعينفيالطبريجريرابنتفسيرمنهما،نفيسينملكت

أبيوابنهالجبائيعليوأبيم(،)4(،1"9هـ/931سنة)توفي،البلخيالقاسم

يكنلمأشياءاربعةالملكنظامإلىوأهدى،وغيرهمبحربنمسلموأبي،هاشم

عشرفيحيويهبنعمرأبيبخط،الحربلإبراهيمالحديثغريبمثلها:لأحد

بخطزيدبنالكميتشعرومنهاببغداد،الكتببدارالملكنظامفوقفه،مجلدات

بنالصاحببخطالجبارعبدالقاضيعهدومنهامجلدأ،عشرثلاثةفيمنصورأبي

فيالمضيةالجواهر:القرشي،5/156الزاهرةالنجوم:برديتغريابن:فيترجمته()1

الإسلامدول:الذهبي،اAصالمفسرينطبقات:الميوطي1/513،الحنفيةطقات

.111/الميزانلسان:حجرابن،128/الروضتينكتاب:شامةأبو،212/

لاوالعشرةدفاتر،تحملجمالعئرةمعهكانبغدادإلىجاءحينلأنهآلافاربعةلعلها(2)

ألفأ.أربعينتحمل

.1/631المضيةالجواهر:القرشي)3(

الظنونكشف.إليهيسبقلممجلداَعراثنيفيكبيربأنهالكابخليفةحاجيووصف)4(

/1441.
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غلاْوله،سمرقنديورقةفيسطركل،سطرسبعمائةكان:قيل،وإنشائهعتاد

ينالمجوالكتاببعصْبخطمصحفوالرابع،الغليظةكالأسطوانةيطبقاَبنوس

يبهوتفسيرْ،بالحمرةسطورهبينالقُزَاءاختلافكاتبهكتبوقد،الواضحبالخط
تلحالتيالآياتعلىالعلاماتبالذهبوكتب،بالزُرقةوإعرابه،بالخُضرة

يزافييكتبوماوالوعيد،الوعدواَيات،والمكاتباتالعهودفيللانتزاعات

دخلوقيلأ،مكروهةبدعةالوجههذاعلىمصحفكتابةوبالجملة،والتهاني

بالخطوطكتبعليهاجمالعشرةومعهمصر،منبغدادإلى(السلام)عبد

")1(.العلمفنونفيالمنسوبة

.ام590هـ/488سنةببغدادهذاالقزوينيالسلامعبدوفاةوكانت

الخميدي:الحافظكتبخزانة

منأصله،الحُميديالميورقيالأزدياللهعبدبنفتؤحبنمحمداللهعبدأبو

ببغدادوأقامومكةودمشقمصرإلىرحل،بالأندلسميورقةجزيرةأهلمنقرطبة

وهوومحذثاَ،مؤزخأكانام(،590-9201هـ/488-)042فيهافتوفي

والتراجموالحديثالأدبفيمؤتفاتجملةله،وتلميذهحزمابنصاحب

الحديثرواةوأسماءالأندل!ولاةذكرفيالمقتبسرجذوة:أشهرها،والتاريخ

والشعر)2(.النباهةوذويوالأدبالفقهوأهل

والدينوالإتقانوالمعرفةبالنابهةموصوفاَ-خلكانابنيقولكما-كان

حافظاَ"كان:الجوزيابنوقال،الحديثقراءةفيحسنةنغمةلهوكانت،والورع

الخطيب،تصانيفوكتبالكثير،حزمابنمصتفاتمنكتبعفيفأ،نزهاًدينأ

023الكبرئالشافعيةطبقات:السبكي(1) / r.

بغية:الضبي205،صالصلة:بئمكوالابن1،381/الطبنفح:المقري:فيترجمته)2(

،26Yصخل!يفةابنفهرسة،1/485الأعيانوفيات:خلكانابن،113صالمتم!

.113/العادةمفتاح:زادةكبريطاش385،
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")1(.حسن

تكؤنتوالتأليفالقراءةفيالحميديبذلهالذيالكبيرالجهدهذاخلال!

وكانبغداد،فيالمقامبهاواستقرّ،رحلاتهفيرافقته،كبيرةكتب

تلكعلىالجوزيابناطلعوقد)2(.العلمطلبةعلىكتبهوقفقد

)3(.الجوزيابنتصفحهثبتهـلها

التلميذ:ابناكتبخزانة

التلميذبابنالمعروفاللههبةبنصاعدبناللههبةالحسنأبوالدولةأمين

أشهرمننصرانيأكانام(،165-7301هـ/565هـ-)465البغداديالطبيب

والشعروالنحووالأدبوالفلسفةالطحتمنها،كثيرةعلومبينجمع،زمانهأطتاء

الذي،العضديللبيمارستانناظراَوكانالخلفاء،لدىمنزلتهعلت،والموسيقى

الطمتفيكثيرةكتبلهبغداد،منالغربيالجانبفيالدولةعضدأنشأه

لأدب)4(.وا

يجيدكانفقد،الجميلبخطهبعضها،كبيرةكتبخزانةالتلميذلابنكان

رأيت"وقد:يقول،راَهحينأصيبعةأبيابنأعجبمنسوباَ،خطاَيكتب،الخط

السريانيباللسانخبيراَوكان،والصحةالحسننهايةفيوهوخطهمنكثيراَ

(.")ْالعربيةاللغةفيمتبحّراَ،والفارسي

فقدمحزنأ،كانمصيرهاولكن،ونادرةكبيرةالتلميذابنكتبخزانةكانت

.969/المنتظم:الجوزيابن)1(

.177الورقةظهر،الأنسابا:السمعاني،969/المنتظم:الجوزيابن)2(

(r)367صالخاطرصيد.

ابن،2191/الأعيانوفيات:خلكانابن،7/243الأريبإرشاد:ياقوت:فيترجمته)4(

حكماءتاريخ:البيهقي276،-925صالأطبَاءطبقاتفيالأنباءعيون:أصيبعةأبي

363.صالدولمختصرتاريخ:العبريابن،414صالإسلام

.1026/الأنباءعيون:أصيبعةأبيابن)5(
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.أابنذلكأوضح،وممتلكاتهأموالهذهبتكماوالتبعثر،الخرابإلىآلت

الجو،فيلهانظيرلاوكتبأ،جزيلةوأموالاَكثيرةنعمأ"خلًف:قال،أصيبعة

،هدادهليزفيخُنِقالدولةأمينولدإنثم،مدةوبقي،ولدهذلكجميعفورث

دار!جملاَعشراثنيعلىكتبهونُقلت،مالهوأُخذ،الليلمنالأولالثلث

ميةاْللمدرسةالمجاورةدارهفيهذهخزانتهوكانت")1(،الصاحببنالمجد

اْالخلافةدارفيالغربةلبابالمجاوربابهيليمماالعطرسوقفيببغداد،

نُهِبتنبعدالتلميذابنكتبصارتوقد)2(،دجلةشاطىءإلىالنازلةبالمشرعة

الله،للىينالناصرالخليفةطبيب،النسطوريالمسيحيالخيرأبيإلىوصودرت

أعطاهفيمافأعطاه،الجزيلةبالهباتويصلهالخيرأبايكزمالناصرالخليفةكانفقد

منالخيرأبوذلكبعدصُرِفثمالتلميذ)3(،ابنالدولةأمينالأجلكتبخزانة

فيالعلماءمنالسلطانبأذياليتعلقونمننهايةوهذه،أحوالهوساءت،الخدمة

.وزمانآنكل

منالكتببنوادريحفلنفيسأكنزأكانتهذهالتلميذابنخزانةأنشكولا

)4(.الأقدمونالمؤلّفونوأشادبهانؤَهوقد،وفنعلمكل

:هبيرةابنكتبخزانة

الشيبانيالذهليهبيرةبنمحمدبنهبيرةبنيحيىالدينعونالمظفّرأبو

والأدبالتاريخفقرأصباهفيبغدادودخل،بالعراقدجيلأعمالمنقريةفيولد

فولأهالثهلاْمربالمقتفياتصلام(،-5011165هـ/565-)994الدينوعلوم

منوصارفبرع،المقتفيفاستوزره،تدبيرهوحسنكفاءتهوظهرت،الأعمالبعض

جلاللقبهوكان،الدينبعونالخليفةفلقبه،العباسيةالدولةفيالوزراءكبار

.1264/الأنباءعيون(?)

.262-1026/الأنباءعيون)2(

12.03/صالسابق)3(

7245/الأريبإرشاد:ياقوت،1276/ايأنباءعيون:اصيجةأبيابن4() - yu.
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مجالسهيحضرالعلملأهلمكزمأكان،العادلالعالمبالوزيرونعته

الخط،وعلموالأدبوالنحوالفقهفيمؤلفاتلهوالأدباء،العلماءمن

منالجوزيابنوكان،سيرتهفيكتابالمارشانيةولابنل!عراء،

عبدبنمحمدأبيتأليفسياقفيذكرهاجاءكتبخزانةهبيرةلابنوكان

وما،وبلادهنسبهلهيذكرأنبعضهمسأله"أنه:فيهذكركتابالألْدلسيالرح!

:المجموعهذاأسقيأنفرأيت:قال،فأجاب،البلدانعجائبمنشاهده

الدينعونالوزيرمولاناخزانةفيوأجعله،المغربعجائببعضعنالمغرب

بغدادإلىوصلتُلمافإني:قال.إحسانهأذكروأن،هبيرةبنمحمدبنيحيى

إليهارجعتولما،سنينأربعضيفهفأقمت،دورهأحسنأنزلني516سنة

المهديالكتابوهذا")2(.عادتهعلىوأكرمنيمقامهبأحسنأيضاَأنزلني555سنة

فيالأندلسيحامدأبو"ذكر:قولهذلكمن،مراتالقزوينيعنهنقلهبيرةابنإلى

01()3(.0.هبيرةابنللوزيرأئفهالذيكتابه

بابفيمدرسةأنشأقدوكان،عامرةكبيرةخزانةهبيرةلابنأنويبدو

بأولادهفنكقواومنافسوهخصومهلهكادتوفّيولما،كتبهعليهاوأوقفالبصرة

التضريفي"فشرع:الجوزيابنسبطقال،بخسبثمنكتبهوباعوا،وخاصته

الموقوفةالوزيركتبوبيعت...ولديهعلىفقبض،وأسبابهالوزيرأولادعلى

الليثلأبي(الرقائقفي)الشتانكتاببيعإنهحتىوغيرها،مدرستهعلى

فقال،وحبةبدانقين-دنانيرعشرةيساويمذهبأوكان-منسوببخطالسمرقندي

1141I/الروضتينكتاب:شامةأبو2،246/الأعيانوفيات:خلكانابن:فيترجمتهه()\

-1251/ألحنابلةطبتاتذي!:رجبابن5/936،الزاهرةالنجوم:برديتغريابن

سبط،4191/الذهبشذرات:الحنبليالعمادابن،3524/العبر:خلدونابن،928

34.34/الجنانمرآة:اليافعي،8552/الزمانمراَة:الجوزيابن

.1281-2/1271الظونكشف)2(

.م1848غوتنجنوستنفيلد،ط،412صالمخلوقاتعجائب:القزويني)3(
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ماثِقْل:الحصنيالدينجمالفقالالشتان!هذاأرخصما:الحاضرينبعض

-:الحاضرينبعضوقال.وغيرهاالوقفيةإلىأشار،أرخصهالخراجمنعليه

وُمبرحأ،ضرباَوضرِبفأخُذ؟القاضيبهاحكمأنبعدالكتاببيعيجوز

1()1(.ذلكفيالكلاممنالناسوامتنع

فيقصيدألفمئتيعلىيزيدماهبيرةابنمدائحمنجمعتإنهوقيل

فغسلها)2(.،خصومهأحداشتراهاموتهبعدبيعتفلما،مجلدات

مكايدالسياسةأحقادبفعلذكرلهايبقولمالخزانةهذهذهبتوهكذا

0111الخصوم

:الخشابابنتجاخزانة

9915هـ/567-)294البغداديالخشّاببنأحمدبنعبداللهمحمدأبو

-wyr،والفلسفةوالمنطقواللغةوالتفسيربالحديثعالماَنحوياًكان

كثير،وملبسهعيشهفيمبتذلاَ،حياتهفيمستهتراَكانولكنه،والهندسةوالحساب

ضاعكثيرةكتبأصشف،الطريققارعةعلىالعواممعبالشطرنجيلعبالمزاح

أكثرها)3(.

جدأ،كثيرةكتباًجمعبجمعها،المولعينالكتبمحتيمنالخشّابابنكان

علىواطلع،خزانتهثبتعلىالجوزيابنوقفجميلاَ،خطهوكان،بخطهبعضها

علىالخشابابنحرصمنوكانأحمالاَ)4(،كانتبأنهاووصفها،الكثيرةكتبها

شراءوأرادالكتبسوقحضرإذاإنهقيلفقد،الغشإلىمالربماأنهالكتباقتناء

.163صالزمانمرآة(1)

العربيةالكتبدور:الحشيوسفأ،181يعليلابنالحنابلةطبقاتذيل:رجبابن)2(

21..صر

(r)الأعيانوفيات:خلكانابن:فيترجمته)V1/\،1'4/الأريبإرشاد:ياقوت ?1A

.299/الرواةإنباه:القفطي،276صالوعاةبغية:السيوطي

Yصالخاطرصيد:الجوزيابن)4( IV.

021

http://www.al-maktabeh.com



وكان،بخسبثمنليأخذهمقطوعإنه:وقال،ورقةمنهوقطعالناصغافل

بيندخل:قالبهصاحبهطالبهوإذا،يردهلاكتابأ،استعارإذاأنهصه

وهذه،العلمأهلعلىكتبهوقفحياتهأخرياتوفي)1(.عليهأقدرفلا

مكرماته.

الدّهان:ابنكتب

الدّهانبابنالمعروفالأنصاريعليبنالمباركبنسعيدمحمدأبو

بأنهوُصف،والأدبوالنحوباللغةعالمام(،173-0011هـ/956،)494

الوزيرفأكرمهالموصلإلىانتقلبغداد،فيونثأتهمولده،)2(،عصرهسيبويهكان

.كثيرةتصانيفله،الناسيُقرىءفأقام،الأصفهانيالدينجمال

بغدادتعرضتفقدأكثرها،وتلفغرقاَذهبتولكنهاعامرةخزانتهكانت

فبلغدجلةوزادت9:بقولهالجوزيابنوصفه،كبيرلفيضانام015هـ/545سنة

السفنودخلت،الرباططرقمنالجوازومغ)النظامية(،المدرسةبابإلىالماء

:الذهانابنإن،الخزانةبهذهحلوماالغرقيذكرخلكانابنوقال")3(.الأزقة

فتلقّاهبالجواد،المعروفالأصفهانيالدينجمالالوزيرجنابقاصدأبغداداترك1

فاستولىببغداد،تخلفتقدكتبهوكانت،مدةكنفهفيوأقام،إليهوأحسنبالإقبال

قدفوجدها،سالمةكانتإنإليهيحضرهامنفسَثرالبلد،علىالسنةتلكالغرق

فتلفت،دارهإلىمنهاالماءوفاضأيضاَ،فغرقتمدبغةدارهخلفوكان،غرقت

فلما،عمرهتحصيلهافيأفنىقدوكان،الغرقعلىزيادة،السبببهذاالكتب

مامنهاويصلحبالبخور،يُطَئبَهاأنعليهأشاروا،الصورةتلكعلىإليهحُمِلت

.277صالوعاةبغية:السيوطي،287-4286/إرشاد:ياقوت(1)

1/902،الأعيانوفيات:خلكانابن4/241،الأريبإرشادتياقوت:فيترجمته)2(

.158صالهمياننكت:الصفدي،247/الرواةإنباه:القفطي

.0/1421المنتظم:الجوزيابن)3(
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لادنأ،رطلاَثلاثينمنباكثربخَرَهاأنإلىذلكولازم)1(،باللاذنفبخرها،يمكن

")2(.بصرهوكُفثَ،العمىلهفأحدث،وعينيهرأسهإلىذلكفطلع

.ام173هـ/956سنةبالموصلهانالدًابنتوفي

:الجوزيابنكتبخزانة

االرشيالجوزيمحمدبنعليبنالرحمنعبدالفرجأبوالدينجمال

منالجوز()مشرعةإلىنسبتهام(،251-1114هـ/795-)805البغدادي

مائةثلاثمننحواَمؤتفاتهبلغتتأليفاَ،وأكثرهمالعلماءأبرزبغداد)3(،محاذ

والوعظوالمناقبوالأصولوالفقهوالحديثوالتفسيرالعربيةعلومفيمصنّف

:الجوزيابنسبطحفيدهقال،ذلكوغير،والسيروالتاريخوالشعروالرياضيات

")4(.مجلدةألفيهاتينبإصبعيئَكتبت:عمرهآخرفيالمنبرعلىيقول"سمعته

تصلكتابكليقرأكان،الطلبسنمنذبالقراءةشغوفاًالجوزيابنكان

الكتب،خزائنمنيدهإليهوصلتوماقرأهاالتيالكتبذكروقد،oيدإليه

كللهويرتفع،كراريسأربعاليومفييكتب"كان:كتابتهكثرةعنقيلوكذلك

عشرينمطالعاتهبلغتوقد(،")ْستينإلىمجلدأخمسينبينماكتابتهمنسنة

النظامية،المدرسةفيالموقوفةالكتبئبتفينظرت"ولقد:قالمجلد،ألف

حنيفة،أبي)مشهد(كتبثبتوفيمجلد،آلاتستةنحوعلىيحتويبهفإذا

العلوك.منضرب1()

نكت:الصفدي1،242/الأريبإرشاد:ياقوت1/592،الأعيانوفيات:خلكانابن)2(

.95صالهميان

أبو،1328/والنهايةالبداية:كثيرابن،V1°/1الأعيانوفيات:خلكانابن:فيترجمنه)3(

مفتاح:زادهكبريطاش01/228،تاريخ:الأثيرابن21،صالروضتينذيل:شامة

.1/702السعادة

.21صالروضتينعلىالذيل:شامةأبو81،31/الزمانمرآة()4

.4/033الذهبشذرات:العمادابن)5(
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بنمحمدوكتبناصر،وابن،الوهابعبدشيخناوكتبالحُميدي،وكتب

إنيقلتولو،عليهأقدركتابكلمنذلكوغيرأحمالأ،وكانت،ا/اخشاب

")1(.الطلبفيبعدوأنا،أكثركانمجلد،ألفعشرينطيعت

ومصنفاتمصتفاتهمن،عامرةكبيرةكتبخزانةالجوزيلابنوحصلتا/(

مصيروكان،ابنهبعقوقفُجعكما،الخزانةبهذهفُجعالجوزيابنولكن!(غيره

وبعثرهاالقاسمأبوابنهعليهاسطافقد،الجوزيابنحياةفيوالتبعثرالضياعكتبه

"ومن:جدهبكتبحدثمايصفالجوزيابنسبطقال،الأثمانبأبخسوباعها

العبيد،بيعوباعها،والدهمصنّفاتأظهرالذيهو...عليالقاسمابوأولاده

عليهافتحئلدينار،)2(بدربدارهفيكتبهكانت،واسطإلىوالدهمضىولما

هجرهقدأبوهوكانالمداد،بثمنوباعهاأراد،مامنهاأخذحتىوالنهار،بالليل

الكتبهذهجملةفيوكان")3(،للمعادينعليهاإلبأصارأبوهامتُحِنفلما،سنين

المستضيءالخليفةأهداهقدكان،الإذهابكثيرالخطمليحمصحف:منهانفائس

قدالجوزيابنكتببعضوكانتام)4(،017هـ/566سنةالجوزيابنإلىبالثه

عبدبنالسلامعبدإلىْكثير:ابنقالصودر،الاَخروبعضها،للحرقتعرضئت

ابنالوزيرإلىالجوزيبابنوشىكانالذي"هو:الجيليالقادرعبدبنالوقاب

(.بقيتها")ْعلىوخُتِم،الجوزيابنكتببعضأُحرِقتحتى،الققماب

سنةففي،كتبهذهابفيسبباَوكانت،بهنزلتالتيالجوزيابنمحنةأما

في،اللهبأمرالمستضيءبنأحمدالناصرالخليفةإلىبهوُشِيَ،امهـ/095391

السردابفيجالسهوفبيناصيفاً،الزمان"وكان:شامةأبوقال،فيهاختلفواأمر

فلما،عيالهوشتت،ودارهكتبهعلىوختم،الكلامغليظأسمعهمنجاءه،يكتب

367.-366صالخاطرصيد:الجوزيابن)1(

دينار.:البلدانمعجم.القديمةبغدادمحلاتمن)2(

(r)26صالروضتينعلىالذيلوانظر326،-8325/الزمانمراَة.

.0/1235المنتظم:الجوزيابن)4(

.1345/والنهايةالبداية:كثيرابن)5(
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طعام!أكلماأيامخمسة،واسطإلىوحدروه،سفينةفيحملوهالليلأولكان

بايهوعلى(الديوان)دربدارفيفأقام،سنةثمانينقاربقدوكان،واسطإلى

يدظلولم،البئرمنالماءويستقيويطبخ،ثوبهويغسلنفسهيخدمفكان،بؤاب

قماإأت:يقولكانبغداد،إلىعادولما،بواسطمقامهسنينخمسمدةالحمام

لدي9علىحزنيمنيوسفسورةفيهاقرأتما،ختمةيومكلمقاميمدةبواسط

")1(.كثيرةأشعارأبغدادإلىيكتبوكان،يوسف

رسولحديثمنكتبوما،علممنقدمماعلىالجوزيابناللهرحم

لوإنه:قيلفقد،والعذابالعقوقمنلقيوما،كثيرةكتبمنألفوما،لمجبمالله

،المدةعلىالكراريسوقُسمت،عمرهمدةوحسبت،كتبهاالتيالكراريسجُمعت

إنه:ويقالجداَ،وكثيركثيرشيءوهذا،كراريستسعيومكلخُصمافكان

الذيالماءبهاويُسَخَن،النبويالحديثبهاكتبالتيأقلامهبرايةتجمعأنأوصى

البرايةهذهفيوكان،وصيتهونُقذتكثير،شيءمنهافحصل،موتهبعدبهيغسل

)2(.وزيادةكفاية

وأحسناللهرحمه،ام002هـ/795سنةببغدادالجوزيابنوفاةوكانت

إليه.

:حمدونابنكتبخزانة

ت)حمدونبنمحمدبنالحسنبنمحمدبنالحسنسعدأبوالدينتاج

الأدباء،العلماءأحد،حمدانبنالدولةسيفآلإلىينتسبام(211هـ/658

بالديوانالسكةوكتابةالعضدي،البيمارستانفيالنظرمنهاولايات.عدةولي

ببغداد)3(.العزيزي

.6صالروضتينعلىالذيل:شامةأبو()1

.1593/الأعيانوفيات:خلكانابن)2(

97.صالروضتينذيل:شامهَأبو)3(
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كبيرةكتبخزانةحوىوقداقتنائها،فيالمبالغينالكتبمحتيمنكان

متساهلاَ،كتابطالبعلىيبخكلا،العلملنشرمحتأسخياَوكان،الشأنعظيمة

فيها،ومناثشهومنافسته،بالكتباغتباطهمع"وكان:ياقوتقال،كتبهإعارةفي

للطلبة:إعارتهاإلىمسارعتهمنعجبتوقديومأ،ليقالولقدبإعارتها،جوادأ

كتاباَفقدذلكمعأنهأعلمولارهناً،عليهأخذتولا،قطكتاببإعارةبخلتما

حفظهالتهإعارتهافينيتكوخلوص،بالنياتالأعمال:فقلت،قطعاريةفي

1()1(.عليك

وقابلها،المرويةوالصغارالكبارالكثيرةالكبالرائقبخطهكتبوقد

.الثقاتالمشايخعلىوسمعهاوصحّحها

بيعهاإلىفاضطرَ،بكتبهوامتُحِنافتقرفقد،ومروءتهالرجلهذاطيبةومع

"كان:بقولهبهحلوماحالهوذكرياقوتلهترجمعليها،حسراتيتقطعوقلبه

منلهوحصلوشرائها،تحصيلهافيوالمبالغينواقتنائها،للكتبالمحبّينمن

الدهر،بهتقاعدثماْحد،لكثيريحصللمما،المعينةوأمهاتها،المتقنةأصولها

عليها،بالدموعتذرفانوعيناهويبيعها،يخرجهافرأيته،العملعنبهوبطل

اللهأدامعليكهون:لهفقلتالأوذَاء،بأحبابهوالمفجوع،الأعزاءلأهلهكالمفارق

العزدولةوترجعويساعد،الزمانيُصْحِبُوقد،دولذوالدهرفإن،أيامك

نتيجةهذه،بُنيياحسبكفقالوأجود.منهاأحسنهومافتستخلفوتعاود،

والأجليتي!ر،المالأنوهبتحصيلها،فيأنفقتهاالعمرمنسنةخمسين

الذي،الفراقعلىإلاّذلكبعدجمعهامنأحصللافحينئذ،وهيهاتيتأخر،

:الحالبلسانوأنشد،تلاقبعدهليس

صرفُهوأعتبأرضانيالدهرهب

مضتالتيالشباببأيامليفمن

.3612/يبلأراإرشاد:قوتيا(1)
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")1(.أمنيتهينلولممنيتهوأدركته

بهافدفنقريشمقابرإلىوحُملكسرىبمدائنحمدونبنالحسنوتوفّي

.1211هـ/658سنة

الجيلي:السلامعبدكتبخزانة

المعروفالبغدادي)الكيلاني(الجيليالقادرعبدبنالسلامعبدمنصورأبو

بغداد،علماءمنحنبليفقيهام()2(،214-1154هـ/611-854)بالركن

مكانةوحاز،وغيرهاوالفلكالفلسفةمنالأوائلعلومفيوبرع،ولاياتعدةولي

العباسي.اللهلدينالناصردولةفيرفيعة

بهذهينعملمولكنه،العلومبشتىحافلةعامرةكتبخزانةلهوكانت

ويبيّنالقفطيذلكيوضح،كتبهوأحرقتفسُجِن،عليهوبالاَوكانت،الخزانة

معطل،بأنهأحدهمفثلبهالشر،أربابمنحسدبتقذمهله"وحصل:بقولهمحنته

عليهالحفظةفأوقعت،الشأنهذاقواعدفيالفلسفةأهلأقوالإلىيرجعوأنه

بإخراجهاالناصريةالأوامروبرزت،القومعلوممنالكثيرفيهافوجد،كتبهوعلى

ففُعلمنها،الجمِّالجمعبحضورتُحرقوأن،بالرحبةيعرفببغداد،موضعإلى

بنىوقدالمارستانية)4(بابنالمعروفالبكريالتيمياللهعبيدلهاوأُحْضِر،(ذلك)3

فيهاوجعل(،العلمدار)وسضاهاببغداد،الشاكريةبدربدارأهذاالمارشانيةابن

فلم،العضديالمارستانعلىناظراَوعُئن،العلمطلابعلىوقفهاكتبخزانة

.612-3512/الأريبدإرشا:قوتيا(1)

ابن،8571/الزمانمراَة:الجوزيابنسبط،12/117تاريخ:الأثيرابن:فيترجمته)2(

.1274/الوفياتفوات:الكتبيشاكرابن،545/الذهبثذرات:العماد

عليهفأعيدت،الجوزيابنبكتبهوأنزلهوما،الجيليالسلامبعبدنزلمالاحظ:قلت)3(

أعماله.سيئات

دجلةعلىالعضديبالمارستانالمرضىيخدمانكاناوأمهأباهلأن:المارستانيةبابنسُمي)4(

بغداد.منالغربيبالجانب
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وبيعتمسلسلاَ،المجانينمعمدةالمارستانفيوسجنعليهوقُبض،سيرتهتحمد

فاثرىقبولاَ،وصادفالناسيطببوبقيمدةبعدأطلقثمفيها،بماالعلمدار

وخطب،عليهصعدمنبرلهوجُعِل)1(،كثيرةكتبأوحصل،حسنةحالإلىوعاد

بشر،هذاالسلامعبدالركنوذكر،بقولهميقولومنالفلاسفةفيهالعنخطبة

مصتفه،وذمذمهفيويبالغ،عليهفيتكلمكتابأكتاباً،لهالتيالكتبيخرجوكان

،الحرقواقعةشهدعقَنالقفطيونقلالنار")2(.فييلقيهلمنيدهمنيلقيهثم

تاجراَ،يومئذببغدادكنت:قال،الإسرائيليالسبتييوسفالحكيم"أخبرني:فقال

الهيئةكتابيدهفيوشاهدت،المارستانيةابنكلاموسمعت،المحفلوحضرت

الداهيةوهذه:يقولوهو،الفلكبهامثَلالتيالدائرةإلىيمضيروهو،الهيثملابن

إلىوألقاهاقهاخرًكلامهإتماموبعد،العمياءوالمصيبةالصفَاء،والنازلةالدهياء،

هيوإنما،كفرالهيئةفييكنلمإذا،وتعضبهجهلهعلىاستدللت:وقال.النار

ودئره(()3(.أحكمهفيما،وجلعزاللهقدرةومعرفة،الإيمانإلىطريق

وقتح)4(،الجيليالسلامعبدكتباحتراقخبرالمؤرّخينبعضذكرلقد

روايةفيتأتيهذهالحرقوقصةوالفجور،بالفسقورموهالجيليسيرةبعضهم

قديمة،مصادرعننقلاَ،الحنبليالعمادابنأوردها،وترويعتفصيلفيها،أخرى

كبسفإنه،يونسابنالوزيرأيامفيمحنةعليهجرت"وقد:الجيليحاليذكرقال

الصفاء،إخوانورسائل،الفلاسفةكتبمنكتبأمنهاوأخرج،هذاالسلامعبددار

العلماءيونسابنواستدعىالسحر،وعبادة(،والنارنجات)ْالسحروكتب

.35/`1والنهايةالبداية34،صالروضتينعلىالذي:انظر(1)

922صالحكماءأخبار:القفطي(2) - 22 A.

(r)922.صالقفطي

الروضتينعلىالذيل:شامةأبو8،344/الزمانمرآة:الجوزيابنسبط:ذلكفييظر)4(

ابن،4135/الحفاظتذكرةالذهبي،121-012صالمختصر:الساعيابن،55ص

.415/الميزانلسان:حجرابن،1354/والنهايةالبدايةكثير

يثبهوماوالرقىالسحرمعناهافارسيةلفظة:والنيرنجياتوالنرنجاتالنارنجات)5(

الفارسية=الألفاظشير:آدي2/741،العربيةالمعجماتتكملة:دوزيراجع.ذلك
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مخاطبةبعضهافيوقُرِيء،معهمالجوزيابنوكان،والأعيانوالقضاةوالفقهاء

وأنتوتُميتوتُحيالأفلاكتدبرأنت،المنيرالمضيءالكوكبأيها:بقولهزحل

يونس:ابنفقال،حاضرالسلاموعبد،الجنسهذامن،المريخحقوفي،إلهنا

فامر.يعتقدهومنقائلهعلىلأرذَ:قالكتبتَه؟لِمَ:قال،نعم:قالخطك؟"هذا

سطحعلى،معهمالجوزيوابنوالعلماءالقضاةقاضيفجلس،كتبهبإحراق

المسجد،تحتعظيمةناراَوأضرموا،الجمعةيومالخليفةلجامعمجاورمسجد

المسجد،سطحعلىوالكتب،طبقاتهمعلىفوقفوا،الجامعمنالناسوخرج

الكواكبمخاطباتمنكتابأكتاباًيقرأفجعلالمارستانية،ابنبكرأبووقام

العوامفتصيححاضر،السلاموعبديعتقدهومنكتبهمنالعنوا:ويقولونحوها،

")1(.00.أحمدالإماموإلىبل،القادرعبدالشيخإلىاللعنفتعذى،باللعن

نأإلىبالفلسفةاشتغالهعلىالسجنفيولبث،الجيليالسلامعبدوسُجِن

وعاش،ذهبالذيبعدلهكانماعليهوأعيد،ام391هـ/958سنةعنهأُفرِجَ

طويلاَ)2(.عمراَذلكبعد

.ام214هـ/611شةالجيليالسلامعبدوفاةوكانت

البرفطي:ابنكتبخزانة

بابنالمعروف،الدسكريالأنصاريبُرَيكبنمحمدبنأحمدبنمحمد

ام(.228-1711هـ/625-)566ببغدادوماتولدالبرفطي)3(،

والمشارالخطحصنفيعصرهأوحد:ياقوتيصفهكماالبرفطيابنكان

كتابها،عليهوكتبدمشقإلىوسافركئير،خلقفيهتخزجوقدالتحرير،فيإليه

.155صالمعربة

.46-554/الذهبشذرات:العمادابن(1)

.922صالحكماءأخبار:القفطي2()

.عباسإحسانط61923/الأدباءمعجم.الملكنهرقرىمنقريتانوبرفطادسكرة)3(
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كان،الحمويلياقوتصديقاًوكان،شعرلهبغداد،إلىعادثم،مدةبحلبوأقام

صارخطهجادفلمامعقمأ،أمرهأولفيوكان،العشرةلينالأخلاقدمث

131(.محزر

فييبالغكانالكبار،للخطاطينالمنسوبةالخطوطبكثرةتتمتزخزانتهكانت

أكثرخطوطهمنياقوترأى،غيرهلأحديحصللممامنهالهفحصل،خطهأثمان

بثمنفيبيعهاالخطوطقدريعرفلامنينصفمروءةذاكان،قطعةعشرينمن

ابنأي،وحدثني:ياقوتقالقيمتها،منتستحقماويعطيهقيمتهافيعرفه،بخس

كثيراَجزازأعندهأنبغدادمحاذبعضفيمعلمرجلعندابلغني:قالالبرفطي

إليهفمضيت،المنسوبةالخطوطمنشيءمنيخلولاأنهليفخيل،أبيهعنورثه

فصعدشيئاَ،منهأشتريأنعسى،والدكلكخفَفماتُرينيأنأحث:لهوقلت

الرقاعقلمالبوّابابنبخطورقةبيديوقعحتىأفتشُوجلست،غرفةإلىبي

فقالهذا؟بكم:لهوقلتإليهبيحاجةلااَخرشئأإليهافضممتُأيضأ،أرانيها

مستعجلالساعةأنا:لهفقلتآخر؟شيءكلههذافيلكصلحما،سيدييا:لي

مني،هبةَفخذهلهقيمةلااخترتهالذيهذا:فقال،أخرىمرةإليكأعودولعلي

يا:وقالفاستكثرهادانقنصفمقدارهاقراضةِقطعةَوأعطيته،أفعللا:فقلت

فيليحاجةلا:فقلت،آخرشيئأفخذ،المقدارهذايساويشيئأاْخذتماسيدي

قدأنهشكولامخادعةهذا:وقلتفاستحييت،غرفتهمننزلتثمآخر،شيء

فعدت،بالمخادعةيشترىأنْالبؤابابنخطحقجعلتُلاووالله،جهلهماباعني

ابنبخطكانتICIدم:فقال،البؤابابنبخطالورقةهذه،أخييا:لهوقلتإليه

لاسيدييا:فقال.إماميةدنانيرثلاثةقيمتها؟لهقلت؟اصنعشيءأي،البؤاب

أحضربل:فقلت.الذهبوحَطفخذهارذها،علىعزمتقدولعلك،بيتسخر

:فقالبهذا؟هذابعتني:لهوقلتدنانير،ثلاثةلهفوزنتفأحضرها،للذهبميزانأ

.إ)2(وانصرفتفأخذتها،بعتك

.62923/الأدباءمعجم:ياقوت(1)

.6rrcr/الأدباءمعجم(2)
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متمتزةخزانةفهي،منسوبةوخطوطكتبخزانةهذهالبرفطيابنوخزانة

مجيد.بارعلخطاط

النجار:ابنكتبخزانة

مؤرخالنجار،ابنالدينمحب،الحسنبنمحمودبنمحمداللهعبدأبو

-)643بغدادأهلمنللحديثحافظ 5 VA/31245هـ - A11،)كثيركانم

سبعأرحلاتهودامتوغيرها،وفارسوالحجازومصرالشامإلىرحل،الترحال

والتاريخالأدبفيكتاباً،أربعينعلىتزيدكئيرةمؤلفاتله،سنةوعشرين

بغداد(،تاريخذيلو)(،الرجالمعرفةفي)الكمال:المعروفةكتبهومن،والتراجم

وغيرها)1(.(المدينةأخبارفيالثمينةو)الدرة

وسعةالتأليففيالعلميجهدهمعتتناسبكبيرةكتبخزانةلهكانت

إنهكثيرابنقالببغداد،النظاميةالمدرسةعلىالخزانةهذهوقفوقد،الاطلاع

الكتبمنخزانتينإوقف:أنهجملتهامنوكان،تركتهأمرفيالساعىِابنأوصى

")2(.المستعصمالخليفةذلكفأمضى،دينارألفتساوي،بالنظامية

بمالطلابهالعلمي!رواالذينالأولينعلماءناورحمالنجارابناللهرحم

والتحصيل.التأليففيجهيدجهدمنبذلواوما،للدارسينكتبمنوقفوه

القفطي:الدينجمالكتبخزانة

)568،القفطيالشيبانيإبراهيمبنيوسفبنعليالدينجمالالحسنأبو

51،4/الثافعيةطبقات:السبكي،2264/الوفياتفوات:الكتيشاكرابن:فيترجمته(1)

العمادابن1،021/السحادةمفتاح:زادهكبريطاش193،صالتمهيديالفهرست

كوركيس،502صالجامعةالحوادث:الفوطيابن،5/226الذهبشذرات:الخبلي

.916صالعراقفيالقديمةالكتبخزائن:عواد

شاكرابن2،ا4r/الحفاظتذكرة:الذهبي:وينظر،13916/والنهايةالبداية:كثيرابن)2(

cالوفياتفوات:الكتبي Y It / Y5227/الذهبشذرات:الحنبليالعمادابن.
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الصعيدمنبقفطولدالكتابمنمؤرخوزيرام(248-1172هـ/646-

الوزارةثمالظاهر،الملكأيامفيالقضاءبهافولي،حلبوسكنبمصر،الأعلى

وتوفيزوجةولادارلهيكنلم،الأكرمبالوزيروسميالعزيز،الملكأيامفي

)1(.بحلب

التاريخفيمؤلفاتهإلىبالإضافة،ئريةعامرةخزانةولهبالكتبمولعاًكان

عشرتسعةكتبهمنياقوتذكروقد،والتراجموالشعروالنحوواللغةوالأدفي

المعرفة،واسعالعلمغزيركانأيضأ،شعرولهمجلداتعدةفيوبعضهاكتاباَ،

حلوالوجهطلقالكفسمحالقدرعظيمالنبلكثيرالفضل"جم:بأنهوصف

منفنفيأحدفاتحهماالعلموأربابالفضلأهلمجلسهيحضر،البشاشة

والمنطقوالأصولالقرآنوعلموالحديثوالفقهواللغةكالنحوالعلمفنون

علىالعلمفنونوجميع-والتعديلوالجرحوالتاريخوالهندسةوالنجوموالرياضة

")2(.انتظامأحسنعقدهموسطفيوانتظم،قيامأحسنبهوقامإلآ-الإطلاق

الرجلكانفقد،ونفيسغالهوماكلحوتكبيرةالقفطيخزانةكانت

علىاشتماليمعلقيتفيمنأرَ"لم:ياقوتقالجداَ،عليهاحريصاَللكتبجقَاعأ

علىمنهحرصأأكثرولابها،منهاهتمامأأشذَفيهاوتجارتيلهاوبيعيالكتب

بكتبهأوصىفقدولذلك،زوجةولادارتقدمكماللقفطييكنولماقتنائها")3(،

فيغريبةحكاياتولهدينار،ألفخمسينتساويوكانت،حلبصاحبللناصر

Y.-5/2202الاْدباءمعجم:ياقوت:فيترجمته)1( rtشاكرابن،عباسإحسانط

الفوطي:ابن،476صالدولمختصرتاريخ:العبريابن،269/الوفياتفوات:الكتبي

4،414/النبلاءاعلام،237صاليدالطالع:الأدفوي237،صالجامعةالحوادث

الجنانمراَة:اليافعي،425صالتمهيديالفهرس،5236/الذهبشذرات:العمادابن

/4116.

.52402/الأدباءمعجمياقوت)2(

.59202/الأدباءمعجم)3(
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)1(.بالكتبغرامه

العلقمي:ابنكتبخزانة

ام(،258هـ/656)تالعلقميأحمدبنمحمدطالبأبوالدينمؤيد

بنيخلفاءآخرالمستعصمأيامفيكان،بالأفىبصباهفيالعلقميابناشتغل

زمامإليهوألقيبهووثقعاماَ،عشرأربعةالوزارةالمستعصموولأَه،العباس

غدرإنهوقيلالإنشاء،!ضحكاتباً،الملكبسياسةخبيراًحازماَوكان،أموره

بعدومات،قصيرةمدةالوزارةوولي،ومالأهبغدادهولاكودخولعندبالمستعصم

ذلك)2(.

وفُتِحَتْ،العلومأنواعحوت،دارهفيكبيرةكتبخزانةالعلقميابنعمل

هذهحوادثفيالمكتبةهذهوعمففيكئيرابنقالام)3(،246هـ/644سنة

بنأحمدبنمحمدالدينمؤيدالوزيرأنشأهاالتيالكتبدارفُتِحت"فيها:السنة

النفيسةالكتبمنفيهاووُضِع،الحسننهايةفيوكانت،الوزارةبدارالعلقمي

اشتملتوقدح!ن")4(،وؤصائدبأبياتالشعراءوامتدحهاكثير،شيءوالنافعة

صفماإلىفبالإضافة،الكتبنفاضمنمجلد،آلافعشرةعلىالخزانةهذه

كتابوهو)العُباب(،كتاباللغويالصغانيلهصتففقد،الكتبمنلهالعلماء

الذي(البلاغةنهج)شرحكضابالحديدأبيابنلهوصتف،العربلغةفيكبير

ابنإلىالموصلصاحبلؤلؤالدينبدرأهدىوقد(،مجلدا3ْعشرينعلىيشتمل

مكتبةطالحميدعبدالدينمحيمحمدتحقيق،2/391الوفياتفوات:الكتبيشاكرابن)1(

.5191القاهرة،المصريةالعربيةالنهفة

الجامعةالحوادث:الفوطيابن13/212،والنهايةالبدايةكئير:ابن:فيترجمته)2(

الذهبشذراتالعماد:ابن،1/185بالوفياتالوافي:الصفدي802،336،ص

.1/124الإسلاميةالمعارفدائرة،5272/

.902صالجامعةالحوادث:الفوطيابن)3(

.13172/والنهايةالبداية:كثيرابن(4)

938.-388صالفخري:الطقطقيابن)5(

222

http://www.al-maktabeh.com



هذهذكرفيقصائدالشعراءأنشدوقد)1(،نفيسةكتبجملتهامنهديةالعلقمي

بعضذكرالذيالحديدأبيبنالقاسمالدينموفقالعدلقولذلكمنالخزانة

كتبها)3(:أشهر

الهائلُالمنظرُلهابكُتْبِزُتنَتْقدالخزانةرأيت

والحاصلُذاكومحصولهأثمفَتْبهاالشيوخعقولُ

والفاضلُالفضلُوأعجبنيقائماَبهامثلتُولما

الناقلُكذبماالنقلِعلىمنكمُأسماءهاتمثًلْتُ

ساحلُلهليسالجودِمنلكتهالبحر()مجمعبها

نائلُولكنهو)مغنِ(فضلكممن)المهذبُ(ومنها

و)الكاملُ(()النهايةوفيهاترتجيهبما()الوسيطومنها

الشاملُجودُكزانهافقد()شاملٌأعوزهاكانوإن

كاملُعلمهفيالفضلأبوفائتٌفاتهاقدكانوإن

،ام15658Y&-سنةالأولىجمادىفيببغدادالعلقميابنوفاةوكانت

الكاظم.موسىم!ثهدفيودُفن

الطوسي:الديننصيركتبخزانة

هـ/672-795)تالطوسيالديننصيرالحسنبنمحمدجعفرأبو

r,,علت،والرياضياتوالمجسطيبالأرصادعلأَمةفيلسوفاًكانام(274-ا

قُبّهَبأذربيجانبمراغةابتنى)3(،عليهيشيرفيمايطيعهفكانهولاكو،عندمنزلته

938.صالسابق)1(

.021-902صالجامعةالحوادث:الفوطيابن)2(

الوفياتفوات:الكتبيشاكرابن،1/917بالوفياتالوافي:الصفدي:فيترجمته)3(

/267،`1والنهايةالبداية:كيرابن5/933،الذهبشذراتالعماد:ابن،2/914

.T1\ا/السعادةمفتاح:زادةكبريطاش
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،والجزيرةوالشامبغدادمننُهًتْالتيالكتبمنملأهاخزانةواتخذعظيماًورَصْداَ

وجعل،الكواكبيرصدونمنجمينوعينمجلد،ألفأربعمائةنحوفيهاواجتمع

ابنوصفوقد،بالأمواليمدههولاكووكان،بمعاشهمتقوموأوقافأوظائفلهم

فشاهدت،باذربيجانمراغةمكتبةدخلتأنلي"اتفق:بقولهالخزانةهذهالعبري

الاعتبار،تستحقأخبارعلىتشتمل،وفارسيةوعربيةسريانيةوقراطيسكتباَفيها

هذا.مراغةمرصدإلىالإشارةمرتوقد)1(.هذا"تاريخيفيفأثبتها

الاَهدي:كتبخزانة

هـ/714)تالاَمديالخضربنيوسفبنأحمدبنعليالدينزين

)دياراَمدمنأصله،ومهابةوصدقأوصلاحاَفقهاًالحنابلةاْكابرمنكانم(،1314

ومع،عميوقد،والفطنةالذكاءفيأعجوبةوكانبها،وتوفيبغدادسكنبكر(

فقد،لغاتعذةوإجادتهالرؤيابتعبيراشتهربها،ويتاجربالكتبيعنىكانذلك

أولوهو)2(،والروميةوالمغوليةوالفارسيةالتركيةالعربيةإلىبالإضافةيتكلّمكان

اشرىكلماكان)برايل()3(،بطريقةبعدفيماعُرفتالتيالبارزةالحروفصنعمن

الكتابثمنلعددالهجاء،حروفمنأكئرأوحرفأفصنعهاوفتلهاورقةأخذكتاباً

تثبتها،ورقةفوقهاويجعل،الكتابجلدطرفعلىيلصقهاثم،الجُضَلحساب

فعرفه.الورقيةالحروفمَسنَثمنهعنهغابفإذا

مواضعهاويعرفيمتزهاكانفقدعماهورغمجدأ،كثيرةكتبأالاَمدياقتنى

:الصفديقالفيهدقيقةوكلوأوراقهسطورهوعددكتابكلوخطوأسعارها،

.601صالكتبخزائن:طرازيدي،2صالعبريابنتاريخ(1)

.32/الكامنةالدرر:حجرابن،602صالهحياننكت:الصفدي:فيترجمته)2(

الكتابةفيطريقهاختراعإلى)برايل(شقالآمديالدينزينإن:باشازكيأحمدويقول)3(

سنةبرايلولد،م085سنةنحوفيطريقتهاخترعالفرنسيبرايللأن،سنةستمائةبنحو

مجلة.عمرهمنالثالثةالسنةفيعميكفيفأ،وكانم،\852سنةوماتم،9018

.4/257الأعلام:الزركلي،السادسالمجلد،المقتبى

224

http://www.al-maktabeh.com



منواستخرجهكتبهخزانةإلىنهض،عندهأنهيعلموكانكتابمنهطُلِبإذا"كان

الأولمنهاوطُلِبمجلداتعدةالكتابكانوإن،لساعتهوضعهقدكأنهبينها،

الكتابيص!نوكان،بهوأتىبعينهاْخرجه،ذلكغيرأو،الثالثأوالثانيأومثلأ

،قالكماالأمرفيكون،كراسةوكذاكذاعلىالكتابهذايشتمل:يقولثمأولاَ

وفيهاسطراَ،وكذاكذاالصحيفةهذهأسطرعدد:قالالصفحةعلىيدهأْمَزَوإذا

وهذههذا،بالحُمرةوفيهاالوجهةفيبهكُتِبَالموضعوهذاكذا،الغليظبالقلم

الخطاختلف:قال،ثلاثةأوبخطينكُتِبَتأنهااتفقوإن.بالحُمرةكتبتالمواضع

التيكتبهجميعأثمانويعرف،بهيُمتحنبماإخلالغيرمنهنا،إلىهنامن

خفيفة،ورقةأخذ،معلومبشيءكتاباَاشترىإذاكانأنهوذلكبالشراء،اقتناها

الكتابثمنلعددالهجاءحروفمنأكثرأوحرفاَوصنعهالطيفةفتيلةمنهاوفتل

فوتهويلصق،داخلمنالكتابجلدطرفعلىذلكيلصقثم،الجُفَلبحساب

الموضعم!نَ،كتبهمنماكتابثمنكميةذهنهعنشذفإذالتت!بد،بقدرهورقة

أ)1(.فيهالملصقالعددتثبيتمنثمنهفيعرف،بيدهالكتابذلكفيعقَمهالذي

.م1312هـ/712سنةببغدادالآمديعليالنابغةوفاةوكانت

الفوجما:ابنكتبخزانة

المعروفالصابونيمحمدبنأحمدبنالرزاقعبدالفضلأبوالدينكمال

معنولدمنم(1323-1244هـ/723-)642البغداديالشيبانيالفوطيبابن

الديننصيرفخلصهالتتار،معواقعتهافيوأسرببغدادولد،الشيبانيزائدةابن

الجامعة()الحوادثصاحبوهو،المكانةعاليومؤلفمؤرخ،الطوسي

،سنواتعشرزهاءبمراغةالرصدخزانةيباشركان(،الألقابمجمعو)تلخيص

تبريزفيطويلةمدةواقامزمنأ،المستنصريةكتبخازنفصاربغداد،إلىوعاد

كتبهوأُخرِقَتْهـ،718سنةالدينرشيدوقُتِل،الهمذانيالدينرشيدالوزيرعند

.322/الكامنةالدررحجرابن80cY-702صالهمياننكت:الصفدي(1)
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فيها)1(.توفيأنإلىفاستقزَبغداد،إلىفعاد،الفوطيابنوكتب

نألهأُتيحوقداقتنائها،علىوحرص،بالكتببصرالفوطيلابنكان

واطلعمجلد،ألفأربعمائةعلىتحتويالتيبمراغةالرصدخزانةعلىيُشرف

وحصل،نفيسةبكتببهاوظفر،سنةعشرةبضعبهاوظلّ)2(،الكتبنفائسعلى

كتبخزانةعلىكذلكالفوطيابنوأشرف)3(،عليهمزيدلاماالتواريخمن

توفي.أنإلىفيهاوبقي،المستنصرية

بخطوامتاز،النسخكثيرالتأليفكثيرمؤزخاًعالمأشاعراًالفوطيابنكان

جدأ،بديعوخطحسننظمله"كان:بقولهحجرابنبهوأشاد،موصوفجميل

الكبير،قطعفيمجلداتأربعفيالكاتبللعمادالقصرخريدةبخطهملكتُ:قلت

علومفينظرلهوكانجدأ،جزيلاًثوابأعليهافأئابني،اليمنلصاحبوقدمتها

:الصفديقال،كراريسأربعاليومفييكتبخطهحسنمعوكان،الأوائل

")4(.السقفجهةإلىويداهويكتبالأرضإلىظهرهويضعينام،رآهمنأخبرني

من،العلممنضروبفيها،نفيسة،كبيرةكتبخزانةالفوطيابنجمعلقد

يؤمهابغداد،فيخزانتهوكانت،والأدبوالتراجموالتاريخوالفقهالحديثكتب

خزانتهويزورمجلسهيحضركانمَنْمعجمهفيذكروقد،العلموطلابالعلماء

(.إليها)ْالقادمينومنبغداد،أهلمنوزواره،الناسوأعيانالعلماءمن

.م1323هـ/723سنةببغدادالفوطيابنوفاةوكانت

،906/الذهبشذرات:العمادابن،1/272الوفياتفوات:الكتبيشاكرابن:فيترجمته(1)

:برديتغريابن،14601/والنهايةالبداية:كثيرابن،1`241/الكامنةالدرر:حجرابن

ابنالعراقمؤرخ:الثيبي4،01/الميزانلسان:حجرابن9،026/الزاهرةالنجوم

035./3الأعلام:الزركلي،1608/العربيالمجمعمجلةفينث!رتمحاضرة،الفوطي

.2464/الكامنةالدرر:حجرابن)2(

.606/الذهبشذرات:العمادابن)3(

2.365/الكامنةالدرر:حجرابن4()

.9صالفوطيابنالعراقمؤرخ:الثبيبي)5(
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وصرأجمعهألبع!ورمصا

)أ(

شير:آديكث!

.ام099بيروت،لبنانمكتبةط،المعربةالفارسيةالألفا!معجم-

الطهرانيبزركاَغابالشيخالشهيرعليبنحسنمحمد:بزركآغا!

اهـ(.938)ت

هـ/5513النجفط،جزءام)عشرونالشيعةتصانيفإلىالذريعة-

.ام369

23)تشكريمحمودالسيد:الاَلوسي" i.)اهـ

اهـ.346بغدادط،وآثارهابغدادمساجدتايخ-

هـ(.658)تالبلنسيبكرأبيبنمحمداللهعبدأبوالأب!ر:ابنكك!

الحسيني،العطارعزتونشره،م1886مدريدط،الصلةلكتابالتكملة-

.م6591القاهرة،الخانجي.ط

هـ(.063)تمحمدبنعليالدينعز:الأثيرابن،

.ام669بيروت،صادراردط،التاريخفيالكامل-

أهـ.356مصرط،الأنسابتهذيبفياللباب-

549اrvr)تإبراهيمالشيخبنأمينأحمد! I.)ام

.ام369القاهرة،والنشروالترجمةالتأليفلجنةط،الإسلامضحى-

.334L)تجعفرأبوالكاتب:يوسفبنأحمد!
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!ا

.ام419القاهرةط،العقبىوحسنالمكافأةكتاب-

هـ(.738)تتغلببنجعفرالدينكمال:لأدفوي

القاهرةطالصيد،بأعلىوالرواةالفضلاءلأسماءالجامعالسعيدالطالع-

1R) f.م

هـ(.717)تقنيتوبنإبراهيمبنالرحمنعبدالدينبدر:لأربلي

ط،الساعيلابنالملوكسيرمنالمختصرالمسبوكالذهبخلاصة-

.ام689بغداد،المثنىمكتةوط،م1885بيروت

.هـ(311)تظافربنعلي:لأزدي

إبراهيم،الفضلابومحمدوتحقيقاهـ،278القاهرةط،البدائةبدائع-

.ام759مصرط

.(هـ772)تالحسنبنالرحيمعبدالدينجمال:لإسنوي

بغداد،الأوقافوزارةط،الجبورياللهعبدتحقيق،الشافعيةطبقات-

.ام079

الأصفهاني.العماد=لأصفهاني

هـ(.036)تالأمويالحسينبنعليالفرجأبو:لأصفهاني

القاهرة،ساسيط،امAYVالقاهرة،المصريةالكتبدارط،الأغاني-

.ام509

هـ(،043)تعبداللهبنأحمدنعيمأبو:لأ!فهاني

العلمية،الكتبداروطام،389مصر،السعادةطالأولياء،حلية-

.ام799بيروت

هـ(.036)تالحسنبنحمزة:لأصفهاني

اهـ.534برلينط،الأرضملوكسنيتاريخ-

هـ(.668)تالخزرجيالسعديالقاسمبنأحمدالعباسأبو:اْصيبعةأبيبن

،ام884القاهرةطموللر،تحقيقالأطبّاء،طبقاتفيالأنباءعيون-

.ام659بيروتط،رضانزاروتحقيق
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ام(.529اهـ/371)تالعامليالحسينيالأمينعبدالكريمبنمحسن:الأمينير

اهـ/353سنةمنابتداءدمشقفيجزءا35َمنهطبع،الشيعةأعيان-

والخمسين.السادسالجزءإلىوفاتهبعدوطبعأم359

هـإ.577)تسعدأبيبنمحمدبنالرحمنعبدالبركاتأبو:الأنباريكل!

عطيةوتحقيقاهـ،492القاهرةطالأدباء،طبقاتفيالألباءنزهة-

.ام639بيروتط،عامر

هـ(.039)تأحمدبنمحمد:إياسابن*

اهـ.119القاهرةط،الدهوروقائعفيالزهوربدائع-

.(م)9o1هـ/ا868ت)لركا:بروكلمان!

دارط(الأول)الجزءالنجارالحليمعبدترجمة،العربيالأدبتاريخ-

ط(الثاني)الجزءالتوابعبدرمضانوترجمة،ام619مصر،المعارف

.م7791مصر،المعارفدار

هـ(.568)تالأندلسيالخزرجيمسعودبنعبدالملكبنخلف:بشكوالابن!

القاهرة،الإسلاميةالثقافةنشرمكتبطالأندل!،أئمةتاريخفيالصلة-

.ام559

اهـ(.933)تالبابانيأمينمحمدبنباشاإسماعيل:البغدادي!

المعارفوكالةط،المصنفينوآثارالمؤلفينأسماءفيالعارفينهدية-

.ام559-15استانبول،الجليلة

اهـ(.395)تعمربنالقادرعبد:البفدادي!

بيروت،العلميةالكتبدارط،العربلسانلبابولبالأدبخزانة-

.ام899

.البغداديالخطيب=البغدادي!

هـ(.)478العزيزعبدبناللهعبدعبيدابو:البهري"
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والترجمةالتأليفلجنةط،الميمنيالعزيزعبدتحقيق،اللاَلىسمط-

.ام369القاهرة،والنشر

هـ(.Y)97جابربنيحىبنأحمد:البلاذرية

-95مصر،المعارفدارط،اللهحميدمحمدتحقيق،الأشرافأنساب-

.ام629

هـ(.565)تعليالحسنأبوالدينظهير:البيهقي،*

691دمشقط،الإسلامحكماءتاريخ- i.

اهـ.351لاهورط،الحكمةصوانتتمة-

)ت(

هـ(.874)تالأتابكيبرديتغريبنيوسفالمحاسنأبو:برديتغريابنثم

القاهرة،المصريةالكتبدارط،والقاهرةمصرملوكفيالزاهرةالنجوم-

.ام929

هـ(384)تالبصريمحمدبنعليبنالمحسنالقاضي:التنوخي!

.ام429دمشقوط،ام129القاهرة،مرجليوثط،المحاضرةنشوار-

.هـ(ا581)تعليمحمد:التهانوي،

بيروت،لبنانمكتبةوط،ام862كلكتاط،الفنوناصطلاحاتكشاف-

.ام699

هـ(.054)تمحمدبنعليحيانأبو:التوحيدي!

.ام9Rrمصرط،والمؤانسةالإمتاع-

.و.!:تومبسون*

.ام579للنشرهافزشركة،نيويوركط،الوسيطةالعصورفيالمكتبة-

هـ(.942)ثالنيسابوريمحمدبنالملكعبدمنصورأبو:الثعالبي،
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ام349ْالقاهرةط،الصاويمحمدتحقيق،الدهريتيمة-

)خ(

هـ(.255)تبحربنعمروعثمانأبو:الجاحظكلأ

والترجمةالتأليفلجنةط،هارونالسلامعبدتحقيق،والتبيينالبيان-

59القاهرة،والنشر 0 - IAام.

.ام149صرمط،زكيأحمدتحقيق،الملوكأخلاقفيالتاج-

.ام679القاهرة،الحلبيط،هارونالسلامعبدتحقيق،الحيوان-

اهـ(.237)تحسنبنالرحمنعبد:الجبرتي!

اهـ.322القاهرةط،والأخبارالتراجمفيالاَثارعجائب-

وهيب.يحيى:الجبوريكلي

بيروت،الإسلاميالغربدارط،الإسلاميةالحضارةفيالكتاب-

.ام899

دارط،ديوانهتحقيق،أدبه،سيرته،الزياتالملكعبدبنمحمد-

م.2052عمان،البشير

هـ(.833)تالدمشقيمحمدبنمحمدالدينشمسالخيرأبو:الجزريابن!-

-33القاهرةطبرجستراسر،تحقيقالقزاء،طبقاتفيالنهايةغاية-

.ام359

i)تعيسىبنيحيى:جزلةابن* Rr.)هـ

اهـ.333دمشق،الشامروضةمطبعة،الإنسانتدبيرفيالأبدانتقويم-

محبوبة.آلجعفر*+

.1353صيدا،العرفانمطبعة،وحاضرهاالنجفماضي-

هـ(.384)تالأندلسيحسّانبنسليمانداودأبو:جلجلابن!

للَاثارالفرنسيالمعهدطسيد،فؤادتحقيقوالحكماء،الأطباءطبقات-

.م5591القاهرة،الشرقية
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هـ(.331)تعبدونبنمحمد:الجهشياريز

.م3891مصر،الحلبيط،وآخرينالسقامصطفىتحقيق،والكتابالوزراء-

.الجواهريخيال:الجواهري!ا*ي!

ام299دمشق،الثقافةوزارةط،العربيةالبلدانفيالمكتباتتاريخمن-

هـ(.795)تمحمدبنعليبنعبدالرحمنالفرجأبوالدينجمال:الجوزيابن*

.ام279القاهرةط،الخاطرصيد-

هـ.1342بغدادط،الأثريبهجةمحمدتحقيقبغداد،مناقب-

المعارفدائرةآباد،حيدرط،والأممالملوكتاريخفيالمنتظم-

اهـ.357العثمانية

الجبار.عبدالجومرد:!

.ام569بيروتط،الرشيدهارون-

)ح(

اهـ(.710)تاللهعبدبنمصطفى:خليفةحاجي!

استانبول،المعارفوكالةط،والفنونالكتبأساميعنالظنونكشف-

41-Pmr.

.(--aArv)تالحموياللهعبدبنعليبنبكرأبو:حجةابن!

اهـ.933القاهرةط،الأوراقثمرات-

هـ(.852)تالعسقلانيعليبنأحمدالدينشهاب:حجرابن،

اهـ.327-23القاهرةط،الصحابةتمييزفيالإصابة-

-25الهندآباد،حيدر،النظاميةالمعارفدائرةط،التهذيبتهذيب-

اهـ.327

.ام59-.45الهندآباد،حيدرط،الثامنةالمئةأعيانفيالكامنةالدرر-

هـا331الهندآباد،حيدرط،الميزانلسان-

هـ(.656)تالثههبةبنالحميدعبدالدينعز:الحديدالروابن!
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.أم569بيروت،الفكردارط،البلاغةنهجشرح-

هـ(.516)تالبصريمحمدبنعليبنالقاسممحمدأبو:الحريري*

.ام479باري!وطاهـ،003بولاقط،الحريريمقامات-

حسن.إبراهيمحسن:

.ام329المَاهرةط،مصرفيالفاطميون-

.الرزاقعبد:الحسني،د

.ام489صيدا!وحديثاَ،قديماَالعراق-

هـ(.65V)تالدمشقيالحشنبنعليبنمحمدالمحاسنأبو:الحسيئيءّ

اهـ.347دمشق،القدسيمكتبةط،للذهبيالحفاظتذكرةذيل-

.ةحمافىماهرمحمد:حمادة*

.ام789بيروت،الرسالةمؤسسةط،الإسلامفيالمكتبات-

إبراهيم.بنحاتم:الحميديء+

المؤيدية.المجالس

هـ(.241)تالشمِبانيحنبلبنمحمدبنأحمداللهعبدأبو:حنبلابن*

،المعارفدارطشاكر،محمدأحمدتحقيق،حنبلبنأحمدمسند-

.ام469اهـ/365مصر

اهـ(.-98)تعمادبنالحيعبدالفلاحأبو:الحنبليغ*

اهـ.355القاهرةط،ذهبمنأخبارفىِالذهبشذرات-

)خ(

.(هـ503)أحمدبنالنّهعبدالقاسمأبو:خرداذبةابن*

.م9188ليدنط،غويهدينشر،والممالكالمسالك-

(.هـ463)تثابتبنعليبنأحمدبكرأبو:البغداديالخطيب!

.ام319اهـ/934القاهرة،الخانجيمكتةطبغداد،تاريخ-

للدراساتالفرنسيالمعهدط،العشيوسفتحقيق،العلمتقييد-
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ثط!

ك!7

.م9491مشقد،بيةلعرا

هـ(.466)تمحمدبنالثهعبدالخفاجيسنانابن:الخفاجي

اهـ.903بيروتط،الخفاجيسنانابنديوان-

هـ(.858)تالمغربيخلدونبنالرحمنعبد:خلدونابن

28القاهرة،بولاقط،والخبرالمبتدأوديوانالعبركتاب- i.اهـ

42بولاقط،المقدمة- vهـ.ا

هـ(.681)تمحمدبنأحمدالدينشمسالعباسأبو:خلكانابن

،السعادةطالحميد،عبدالدينمحمىمحمدتحقيق،الأعيانوفيات-

.4891اهـ/367مصر

هـ(.655)تمحمودبنمحمد:الخوارزمي

اهـ.332آبادحيدرط،حنيفةأبيمسانيدجامع-

هـ(.ا313)تالأصبهانيالموسويباقرمحمد:الخوانساري

هـ.ا367طهرانط،والساداتالعلماءأحوالفيالجنانروضات-

هـ(.235)تعبداللهبنيونس:الخياطابن

اهـ.343النجفط،الخيا!ابنديوان-

هـ(.028)تسعيدبنعثمان:الدارمي

هـ.ا155القاهرةط،المريسيعلىالدارميرد-

.هـ(034)تالبغداديالكاتبيوسفبنأحمد:الدايةابن

.5491القاهرةط،شاكرمحمدمحمودتحقيق،العقبىوحسنالمكافأة-

هـ(.637)تسعيدبنمحمد:الدبيثيابن

.2195رقمالوطنيةالميهبةفيمخطوط،السلاممدينةتاريخذيل-

الدجيلي.الدينضياء:الدجيلي

.ام389سنةالرسالةمجلة،الأشرفالنجفجامعفيالعلميةالحياةتاريخ-
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ظم.كا:لدجيلياممال!

م.34،4191،العربلغةمجلة،عليالإمامكتبخزانة-

.(م1881هـ/ا103)ترينهارت:دوزي؟(؟

.ام819بيروت،لبنانمكتبةط،العربيةالمعجماتتكملة-

سعيد.:الديوجي6ش

.ام549الموصلط،الحكمةبيت-

.طرازيدييخليب-طرازيديكلم

هـ(.669)تمحمدبنحسين:بكريالديارء

2مصرط،نفيسأنفسأحوالفيالخميستاريخ- Ar.اهـ

ديورانت.ول:ديورانت؟؟

والنشر،والترجمةالتأليفلجنةط،بدرانأحمدتعريب،الحضارةقصة-

.م0591القاهرة

هـ(.748)تأحمدبنمحمدالدينشمس:الذهبي؟د!

-67مصر،السعادةط،والأعلامالمشاهيروطبقاتالإسلامتاريخ-

.ام969

اهـ.334اَبادحيدر،النظاميةالمعارفدائرةط،الحفاظتذكرة-

اهـ.364آبادحيدرط،التاريخفىِالإسلامدول-

اهـ.325مصرط،الرجالنقدفيالاعتدالميزان-

.(1375tee)تالحلبيالطاغراغبمحمد:راغب!في

هـ.`4411القاهرةط،الشهباءحلببتاريخالنبلاءإعلام-

هـ(.597)تأحمدبنالرحمنعبد:رجبابن!
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فيطع61تاريخ،الظاهريةمخطوطة،يعلىلابنالحنابلةطبقاتذيل-

اهـ.037بيروتفيالأولالجزءوطبع،جزئينهـفي1372مصر

.)&.-(rvi)فريدأحمد:رفاعي!

م.'8191اهـ/346القاهرة،المصريةالكتبدارط،المأمونعصر-

هـ(.488)تالحسينبنمحمدالدينظهيرشجاعأبو:الروذراوري!

امدروز.ط،لمسكويهالأممتجاربذيل-

هـ(.937)تالأندلسيالحسنبنمحمدبكرأبو:الزبيدي!

مكتبةط،إبراهيمالفضلأبومحمدتحقيق،واللغويينالنحويينطبقات-

.م4591القاهرة،الخانجي

اهـ(.69r)تفارسبنعليبنمحمودالدينخير:الزركلي"

.ام859بيروت،للملايينالعلمدارط،الخامسةالطبعة،الأعلام-

.ام(419هـ/ا323)تزيدانجرجي:زيدان!

.ام319القاهرةط،العربيةاللغةآدابتاريخ-

القاهرة،الهلالدارط،مؤنسحسينمراجعة،الإسلاميالتمدنتاريخ-

.ام589

)?(

هـ(.674)تعثمانبنأنجببنعلي:الساعيابنكل!

طجواد،مصطفىتحقيقوالسير،التاريخعنوانفيالمختصرالجامع-

.ام349بغداد

اهـ.935بولاقط(،الساعيلابن)منسوبالخلفاءأخبارمختصر-

هـ(.654)تقزأوغليبنيوسف:الجوزيابنسبط!نة

جيمستحقيقالثامنوالجزء،1157كوبريليمخطوطة،الزمانمراَة-
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.م7091شيكاغوط،رلار

هـ(.771)تالدينتقيبنالوهابعبدنصرأبو:السبكي!

اهـ.324القاهرة،الحسينيةالمطبعة،الكبريالشافعيةطبقات-

هـ(.529)تمحمدبنالرحمنعبدبنمحمدالدينشمس:السخاوي"ول

.م9134دمشقط،التاريخذملمنبالتوبيخالإعلان-

.731التاريخ،الظاهريةالمكتبةمخطوطة،النوويترجمة-

هـ(.023)تالزهريمنغبنمحمد:سعدابن!

أهـ.325-22ليدنطسخو،أدواردتحقيق،الكبيرالطبقات-

هـ(.685)تموسىبنعليالحسنأبو:المغربيسعيدابن!

كاشفوسيدةحسنمحمدزكيتحقحِق،المغربحلىفيالمغرب-

دارط،ضيفشوقيوتحقيق،5391مصرط،ضيفوشوقي

.ام649مصر،المعارف

هـ(.562)تمحمدبنالكريمعبد:السمعاثيتر

.ام129بريلمطبعة،ليدنتصوير،مرجليوثنشر،الأنساب-

هـ(.119)تبكرأبيبنالرحمنعبدالدينجلال:السيوطي؟،

الفضلأبومحمدتحقيق،والنحاةاللغويينطبقاتفيالوعاةبغية-

.ام979الفكردار,،إبراهيم

القاهرة،الوطنإدارةط،والقاهرةمصرتاريخفيالمحاضرةحسن-

)ش(

هـ(.)764الكتبيشاكربنمحمد:شاكرابن*

هـ.383سنةمخطوط،التواريخعيون-

القاهرةطالحميد،عبدالدينمحعيمحمدتحقيق،الوفياتفوات-

.ام749بيروت،المافةدارط،عباسإحسانوتحقيق،5191
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هـ(.665)تالدمشقيإسماعيلبنالرحمنعبدالدينشهاب:شامةأبوخم!

أحمد،حلميمحمدتحقيق،الدولتينأخبارفيالروضتينكتاب-

.eا287القاهرةط

A،525باريس،الوطنيةالمكتبةمخطوطة،الروضتينعلىالذيل-

اهـ.366مصروط

ام(.659اهـ/385)تجوادمحمدبنرضامحمد:الشبيبي!

.ام049بغدادط،الفوطيابنالعراقمؤرخ-

هـ(.456)تموسىبنالحسينبنمحمد:الرضيالشريفول

اهـ.703بيروتط،الرضيالشريفديوان-

.ام369النجفط،التنزيلمتشابهفيالتأويلحقائق-

64)تيوسفبنعليبنإبراهيم:الشيرازيكلأ v.)هـ

بغداد.طالفقهاء،طبقات-

)صر،(

هـ(.448)تالمحسنبنهلال:الصابي!

.ام459بيروت!أمدوز،نشر،الوزراءتاريخفيالأمراءتحفة-

هـ(.462)تالرحمنعبدبنأحمدبنصاعد:الأندلسيصاعد!

.ام129بيروت،شيخولويسط،الأممطبقات-

هـ(.764)تأيبكبنخليلالدينصلاح:الصفدي!

اهـ.592مصرط،العجملاميةشرحفيالمسجمالغيث-

.ام119مصرط،زكيأحمدبعناية،العمياننكَتفيالهمياننكت-

م9591دمشق،الهاشميةطدريدرنغ،باعتناء،بالوفياتالوافي-

.ام719فيسبادنوط،ام319استانبولط،ريتروباعتناء

هـ(.336)تيحيىبنمحمدبكرأبو:الصولي*
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القاهرةط،دنهيورثتحقيق(،والمتقيالراضي)أخبار،الأوراقكتاب-

Araام.

)ض(

هـ(.995)تعميرةابنيحيىبنأحمد:الضبيث!

طو،م1884مجريطط،الأندلسأهلرجالتاريخفيالملتمسبغية-

.ام679القاهرة،العربيالكتابدار

)ط(

هـ(.629)تمصطفىبنأحمد:زادهكبريطاش*

اهـ.932آبادحيدرط،السيادةومصباحالسعادةمفتاح-

ام(.519اهـ/375)تالحلبيالطباخراغبمحمد:الطباخور.

23حلبطالشهباء،حلببتاريخالنبلاءإعلام- i.اهـ

هـ(.036)تأحمدبنسليمانالقاسمأبو:الطبرانيفي

،الأوقافوزارةط،السلفيالمجيدعبدحمديتحقيق،الكبيرالمعجم-

.م9791بغداد

هـ(.031)تجريربنمحمدجعفرأبو:فيإلطبري

irالقاهرةط،والملوكالأممتاريخ- iالفضلأبومحمدوتحقيق،ام

.ام679القاهرةط،إبراهيم

هـ(.907)تطباطبابنعليبنمحمد:الطقطقيابن؟+

اهلواردتتحقيق،الإسلاميةوالدولالسلطانيةالاَدابفيالفخري-

.ام669بيروتوط،م1865

هـ(.064)تعليبنالحسنبنمحمدجعفرأبو:الطوسي-بخ

.ام379اهـ/356النجفط،الفهرست-

هـ(.285)تالكاتبطاهربنأحمدالفضلأبو:طيفورابن؟ة
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،؟

.ام689بيروتط،العباسيةالخلافةتاريخفيبغداد-

)ع(

هـ(.639)تأحمدبنالرحيمعبد:العباسي

عبدالدينمحيمحمدتحقيق،التلخيصشواهدعلىالتنصيصمعاهد-

.4791مصر،السعادةط،الحميد

4)تالقرطبيالنمريمحمدبنأدثهعبدبنيوسف:البرعبدابن yr)هـ

.ت.د،القدسيالدينحسامط،والأممالقصد-

هـ(.973)تالحقعبدبنالمؤمنعبدالدينصفي:الحقعبدابن

.ام854-52ليدنط،والبقاعالأمكنةأسماءعلىالاطلاعمراصد-

ت)الأندلسيمحمدبنأحمد:ربهعبدابن

الابياري،وإبراهيمالزينوأحمدأمينأحمدتحقيقالفريد،العقد-

.م5591-48القاهرة

.هـ(685)تالملطيتومابنأهرونبنغريغوريوس:العبريابن

.أم098بيروت،صالحانيط،الدولمختصرتاريخ-

هـ(.665)تالعقيليأحمدبنعمر:العديمابن

دمشق.،الطباخط،النبلاءأعلاممنوالتحرّيالإنصاف-

طو،أ111الوطنيةالمكتبةمخطوطة،حلبتاريخمنالحلبزبدة-

.1091بيروت

هـ(.333)تالتميميتميمبنأحمدبنمحمد:العربأبو

بنمحمدجمعها،موضوعهفيأخرىورسائل،أفريقيةعلماءطبقات-

.ام149اهـ/332الجزائرفيطبع،شنبأبي

هـ(.571)تاللههبةبنالحسينبنعليالقاسمأبو:عساكرابن

rr2دمشقط،بدرانالقادرعبدتهذيب،الكبيرالتاريخ- - 2 i.اهـ

3)تسهلبناللهعبدبنالحسنهلالأبو:العسكري Ao.)هـ
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المصريمحمدوتحقيق968،اللهحكيممكتبةمخطوطة،الأوائل-

.ام759دمشقط،قصابووليد

ام(.679اهـ/387)تالعشيوسف:العشته!

فيومصروالشامالعراقلبلاد،العامةوشبهالعامةالعربيةالكتبدور-

ط،صباغومحمد،إباظةنزار:الفرنسيةعنترجمه،الوسيطالعصر

.ام199أهـ/114بيروت،المعاصرالفكرودار،دمشق،الفكردار

دمشقط،وملحقاتهالتاريخ،الظاهريةالكتبدارمخطوطاتفهرس-

.ام479

918اهـ/311)تالروجيسليمانبن:مباركعليكلأ r.)م

اهـ.603-4135مصرطجزءا،)عشرون،الجديدةالتوفيقيةالخطط-

هـ(.289)تمحمدبنالرحمنعبد:العليمي!!

العربيةاللغةمجمعفيمصؤرةأحمد،الإمامطبقاتفيالأحمدالمنهج-

تاريخ.181الرقمالمصريةالكتبداروفي.بدمشق

هـ(.795)تالقرشيالدينعمادمحمدبنمحمدعبداللهأبو:الأصفهافيالعمادت!

القاهرةط،ضيفشوقيتحقسِقمصر،شعراءقسمالقصر،خريدة-

.5191

هـ(.9801)تالحنبليعمادبنالحيعبدالفلاحأبو:العمادابن*

القاهرة،القدسيمكتبةطذهب،منأخبارفيالذهبشذرات-

اهـ.351

1AV)تاللهفضلبنأحمدالدينشهاب:العمري!؟ i)-.

زكي،أحمدتحقيق،الأولالجزء،الأمصارممالكفيالأبصارمسالك-

.م4291المَاهرة

هـ(.828)تالعلويعليبنأحمد:عنبةابن"

اهـ.358النجفط،طالبأبيآلأنسابفيالطالبعمدة-

عواد.كوركيسعواد:كة
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بيروت،العربيالرائددارط،العراقفيالقديمةالكتبخزائن-

.ام869

هـ(.855)تأحمدبنمحمودالدينبدر:العيني6،

،1544الدينوليمكتبةمخطوطة،الزمانأهلتاريخفيالجمانعقد-

YrAA. YrVA.

)غ(

.هـ(ا911)تالوهابعبدبنمحمد:الغسانيذنج

.ام549المغربط،الأسيرافتكاكفيالوزيررحلة-

(j)

هـ(.732)تعليبنإسماعيلالدينعماد:الفداءكلة%بو

القاهرة،الحسينيةطالبشر(،أخبارفي)المختصرالفداءأبيتاريخ-

.ام659بيروتوطاهـ،325

هـ(.708)تعليبنالرحيمعبدبنمحمد:الفراتابنجم!

الوطنيةالمكتبةمخطوطة(،الفراتابن)تاريخ،والملوكالدولتاريخ-

.ام429-36بيروتوط.ا.ع117فيينافي

هـ(.997)تاليعمريمحمدبنعليبنإبراهيم:فرحونابنئم!

القاهرةط)المالكي(،المذهبأعيانمعرفةفيالمذهبالديباج-

اهـ.351وطاهـ،033

البغداديالشيبانيالفوطيأحمدبنالرزاقعبدالدينكمال:الفوطيابن""

هـ(.723)ت

مصورةومخطوطة،ام459الهند،لاهور!،الاَدابمجمعتلخيص-

بغداد.،العراقيالمتحفبمكتبة

مصطفىتحقيق،السابعةالمائةفيالنافعةوالتجاربالجامعةالحوادث-
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.م3291هـ/ا135بغدادط،جواد

.ام(569هـ/ا375)تأنطونبننصربنفيليبالفيكونت:طرازيدينحهـفيليب

والفنونالوطنيةالتربيةوزارةط،الخافقينفيالعربيةالكتبخزائن-

.ت.د،بيروت،الجميلة

17كلم

)ق(

هـ(.851)تالأسديمحمدبنبكرأبو:شهبةقاضيبن

.438تاريخ،الظاهريةمخطوطة،النحاةطبقات-

.57تاريخ،الظاهريةمخطوطة،الثافعيمناقب-

هـ(.276)تالدينوريمسلمبناللهعبدمحمدأبو:لْتيبةبن

.ام25910589القاهرة،المصريةالكتبدارط،الأخبارعيون-

.ام349مصرط،المعارف-

هـ(.775)تالثهنصربنمحمدبنالقادرعبد:لقرشي

اهـ.2rrآبادحيدرط،الحنفيةطبقاتفيالمضتهَالجواهر-

هـ(.671)تالأندلسيالأنصاريبكرأبيبنأحمدبنمحمد:لقرطبي

.ام529المصريةالكتبدارطجزءاً(02)،القرطبيتفسير-

هـ(.682)تمحمدبنزكريااللهعبدأبو:لقزويني

بيروتوط،م1848غوتنجن،وستنفيلدط،العبادوأخبارالبلاداَثار-

م.6591

818غوتنجنوستنفيلد،ط،المخلوقاتعجائب- iم.

.هـ(646)تالشيبانيإبراهيمبنيوسفبنعليالحسنأبوالدينجمال:لقفطي

.ام809مصروط،ام309ليبسكط،الحكماءبأخبارالعلماءإخبار-

دارط،إبراهيمالفضلأبومحمدتحقيق،النحاةأنباهعلىالرواةإنباه-

.ام559-55القاهرة،المصريةالكتب

الملتقطاتبالمنتخباتالمسمىالزوزنيمختصر)وهوالحكماءتاريخ-
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.ت.دبغداد،طالحكماء(بأخبارالعلماءإخباركتابمن

هـ(.821)تعليبنأحمدالعباسأبو:القلقشندي!

-13القاهرة،الأميريةالمطبعةالإنثا،صناعةفيالأعشىصبح-

)ك(

.هـ(ا383)تالحيعبد:الكتاني*

أهـ.346الرباط،الأهليةالمطبعةط،الإداريةالتراتيب-

الكتبي.شاكربنمحمد،شاكرابن=الكتبيك!

هـ(.774)تالدمشقيالقرشيكثيربنعمربنإسماعيلالحافظ:كثيرابنئي

المعارفمكتبةوطام،329القاهرة،السعادةط،والنهايةالبداية-

.6691بيروت

ام(.539اهـ/372)تمحمدبنالرزاقعبدبنمحمد:عليكرد؟،

بيروت،الثقافةداروط.ام379هـ/ا355مصرط،البيانأمراء-

fMI.

ام(.529اهـ/)372كرنكوفريتسكرنكو:؟ة

"."كتبخانةمادة،الإسلاميةالموسوعة-

هـ(.355)تيوسفبنمحمد:الكنديبخ

.ام809بيروت،اليسوعيينالاَباءط،رفنكَسْتتحقيق،والقضاةالولاة-

ال(

لامب.هارولد:لامبثر7

العربية.الترجمة،العشرينالقرنمعارفدائرة-

.(م3791هـ/ا356)تهنري:لامن!3

2،912المشرقمجلة،الحكمةوبيوتالعلمدور- / r،ام389سنة.

244

http://www.al-maktabeh.com



.ام229سنةالمشرقمجلة،الشامطرابلسومكتباتالصليبيون-

)م(

،ماكينسن:ر.س.

المكبةفي:،الوسطىالعصورفيبغدادفيكبرىمكتباتأربع-

.ام329تموز،الثانيالمجلد،الفصلية

هـ(.554)تحبيببنمحمدبنعليالحسنأبو:الماورديكد!

.ام909القاهرةط،السلطانيةالأحكام-

1)تمتزآدم:متز! 33 o/م(.6191هـ

أبوالهاديعبدترجمة،الهجريالرابعالقرنفيالإسلاميةالحضارة-

.ام489القاهرةوالنثمر،والتأليفالترجمةلجنةط،ريدة

القادرعبدبنمحمدالفتحأبيبنالدينمحب:الخطيبالدينمحب!

ام(.969اهـ/938)ت

أهـ.348القاهرةط،الحديقة-

هـ(.634)تالعلويالحشنبنعليالمرتضىالشريف:المرتضى*

الفضلأبومحمدتحقيقالقلائد(،ودررالفوائد)غررالمرتضىأمالي-

.ام899بيروتط،عنهاصورة،6791مصرط،إبراهيم

هـ(.384)تعمرانبنمحمدعيدأبو:ممهـالمرزباني

ط،فراجالستارعبدوتحقيقاهـ،354مصرطالشعراء،معجم-

.ام069اهـ/937القاهرة

هـ(.345)تالحسينبنعلي:المسعودي*

مصروط،ام359-1861باريسط،الجوهرومعادنالذهبمروج-

اهـ.283

هـ(.421)تمحمدبنأحمدعليأبو:مسكويه!!

.ام159القاهرةطآمدوز،نشر،الهمموتعاقبالأممتجارب-
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هـ(.261)تالنيسابوريالقثميريالحجاجبنمسلم:مسلم،

ط،الباقيعبدفؤادمحمدتحقيق(،الصحيح)الجامعمسلمصحيح-

.ام569القاهرة

9r)تالبغداديإبراهيمبنمصطفىبنجوادمصطفى:جوادمصطفى" A/اهـ

ام(.969

خطية.مجاميع،والأدبالتاريخأصول-

بغدادالغد،عالممجلة،العباسيةالعصورفيالعراقيةالعلمدور-

.ام459

سنة8العددالجديد،المعلممجلةموقعها،ببغداد،النظاميةالمدرسة-

4591.

نجيب.مصطفى؟؟

.ام159مصرط)جزآن(،الإسلامحماة-

.هـ(944)تاللهعبدبنأحمدالعلاءأبو:المعريكير

،ام898أوكسفوردط،مرجليوثتحقيق،المعريالعلاءأبيرسائل-

.م3918بيروتوط

.ام539القاهرةاليازحي،إبراهيمالشيختحقيق،الغفرانرسالة-

.ام059القاهرة،المعارفدارط،الرحمنعبدعائشةوتحقيق

.القاهرةفيبعضهطبع،والاَياتالسورمعارضةفيوالغاياتالفصول-

هـ(.375)تالبشاريالمقدسيأحمدبنمحمدالدينشمس:المقدسيء

.ام569ليدنط،غويهديط،الأقاليممعرفةفيالتقاسيمأحسن-

اهـ(.541)تالتلمسانيالمقريمحمدبنأحمد:المقري2ْ

اهـ.361-58مصرط،عياضأخبارفيالرياضأزهار-

ليدن،وآخريندوزيطالرطيب،الأندلسغصنمنالطيبنفح-

?P AV.

هـ(.5At)تعليبنأحمدالدينتقي:المقريزيغ
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.ام959دمشقط،الخلفابأخبارالحنفااتعاظ-

مصر.!،زيادةمصطفىتحقيق،الملوكلمعرفةالسلوك-

كرستنتحقيقوالآثار(،الخططذكرفيوالاعتبار)المواعظالخطط-

هـ.325القاهرة،النيلومطبعةاهـ،02بولاقط،ويت

هـ(.408)تعليبنعمر:الملقنابن*

الفقه،الظاهريةالمكتبةمخطوطة،المنهاجشرحإلىالمحتاجعمدة-

.39الشافعي

ام(.789اهـ/893)تالراجكوتيالكريمعبدبنالعزيزعبد:الميمنيكي

اهـ.344القاهرةط،إليهوماالعلاءأبو-

)ن(

.معروفناجيءد

.ام959بغدادالعانيمطبعة،المستنصريةعلماءتاريخ-

الفونسو.رلوى:ناليون!د

119رط،الوسطىالقرونفيالعربعندتاريخهالفلكعلم- J4Lاr.

.(هـ768)تالمصريمحمدبنمحمدالدينجمال:نباتةابن*

الفضلأبومحمدتحقيق،زيدونابنرسالةشرحفيالعيونسرح-

.ام649القاهرة،إبراهيم

هـ(.643)تمحمودبنمحمدالدينمحعي:النجارابن3ة

ومخطوطة،42التاريخدمشق،الظاهريةمخطوطةبغداد،تاريخذيل-

.1312باريس،الوطنيةالمكتبة

هـ(.045)تالأسديالعباسبنأحمدبنعليبنأحمد:النجاشيى

.-1317obبمبيفيطبع،الرجال-

هـ(.438)تيعقوببنإسحاقبنمحمدالفرجأبو:النديمابنة"،

مصر،التجاريةالمكتبةو!،امAVاليبسك،فلوجلط،الفهرست-
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النعيميتر

يريلنواك!

!مهونكه:

.م7191طهران،تجددرضاوطهـ،ا348

هـ(.279)تعمربنمحمدبنالقادرعبد:

(،المدارسأخبارفيالدارس)أو:المدارستاريخفيالدارس

ومن.ميونخومخطوطة،دمشق،العربيةاللغةمجمعمخطوطة

.م1375-1367دمشق،العربيالعلميالمجمعمطبوعات

27)تالوهابعبدبنأحمدالدينشهاب: rr.)هـ

المصرية،الكتبداروط،9157عربي،الوطنيةالمكتبة،الإربنهاية

.م5591-9'القاهرة

)هـ(

يد.يغرز

وكمالبيضونفاروقترجمة،الغربعلىتسطعالعربشمس

بيروت،الجديدةالاَفاقدار2ط.ام969بيروتط،دسوقي

.ام869

)و(

هـ(.974)تمظفربنعمر:الورديابنكلة

اهـ.285مصرطالبشر(،أخبارفيالمختصر)تتمةالورديابنتاريخ-

)ي(

.&-(V-tA)تعليبنأسعدبناللهعبد:اليافعيكه!

آباد،حيدر،العثمانيةالمعارفدائرةط،اليقظانوعبرةالجنانمراَة-

م.337iالدكن

هـ(.626)تالحمويالرومياللهعبدأبوالدينشهاب:ياقوتك!

.ام846جوتنجنوستنفيلد،طصقعأ،والمفترقوضعاًالفشرك-

،مرجليوثبعنايةالاْديب(،معرفةإلىالأريب)إرشادالأدباءمعجم-

248
http://www.al-maktabeh.com



الغربدارط،عباسإحسانوتحقيق،ام359-23القاهرةط

.م3991بيروت،الإسلامي

صادرداروط،م1866ليبسكطوستميلد،بعناية،البلدانمعجم-

.ام579

هـ(.458)تالأنطاكييحيىبنسعيدبنيحيىسعيد:بنيحى!

.ام959بيروتطسعيد،بنيحيىتاريخ-

هـ(.292)تالكاتبوهببنجعفربنيعقوبأبيبنأحمد:اليعقوبي!

النجفوط،م1883ليدنطهوتسمان،نشر،اليعقوبيتاريخ-

اهـ.358

هـ(.526)تيعلىأبيبنمحمدبنمحمد:يعلىأبيابنت

rاالقاهرة،الفقيحامدمحمدتحقيق،الحنابلةطبقات- vام529هـ/ا.

هـ(.726)تمحمدبنموسى:اليونيني!و

اهـ.375-74آبادحيدر6،الزمانمراَةذيل-
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الأجنبية:المراجع

Arbuthnot. :!.! Arabic Authors, A Manual of Arabian History and

0918.,Literature,London

Arnold, sir Thomas and Grohmann, Adolf: The Islamic Book, a

9291.,contributionto its art history from the vii- viii century, Leipzig

.3491,Barthold,.V:.V Musluman culture, calcutta

2791.,Coke,:.R Baghdad the city of peace, London

4391.,Hell,Joseph: The Arabcivilization, Lahore

.KhudaBuksh: Contributions to the History of IslamicCivilization
9291.culcutta

Kren kow (F.,) The libraries of the Arabs during of the Abbasides, by

.Olgainto

Le Strange (G:). Description of Mesopotamia and Baghdad by Ibn

,Serapion

0091.Le strange, Baghdad during the Abbasid califate oxford

.Mackenson(Ruth), Arabic books and libraries in the omayyad period

.inthe American journal of semitic languages and literature chicago

Mackenson (Ruth), four great librairies of M edieval Baghdad, in the

.librairyQuarterly, chicago

Mackenson (Ruth), Background of the history of Moslem libraries. in

.the American journal0 of Semitic languages and literatures

3791.,Metz,Adam: The Renaissance of Islam, London

Mingana, catalogue of Arabic, manuscripte, in the John Rylands

3491.library, Manchester

.Muir,William: The caliphate its Rise, Decline and fall, Edinburgh

0391.

0391.,Nicholson,.R:.A A Literay History of the Arabs, Cambridge

1191.Nallino,' Ilm al, falak. Rome

,O'Leary, Delacy: Arabic Thought and its place in History, London

5891.
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.5591,Palmer,.E:.H Haroun Al- Raschid, London

Pinto (Olga), Le Biblioteche Dgli Arabi Di, .L Olschki, vol XXX

Rieu ).C( supplement to the catalogue of the Arabie manuscripts in the

.BritishMuseum

7591,,Thenew Encyclopaedia Brtitannica, 51th ed. Chicago

0691.,TheEncyclopaedia of Islam, New edition, Leiden, Brill
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العامةالفهارس

الكريمة.القرآنيةالاَياتفهرس-ا

الث!ريفة.النبويةالأحاديث-2

الشعر.فهرس-3

.الأعلامفهرس-4

.والجماعاتوالشعوبوالأممالقبائلفهرس-5

.والبلدانالمواضعفهرس-6

V-الموضوعاتفهرس.
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الكريمةالقرانيةالاَياتفهرس-ا

ةلوراالاَيةرقم

912

W

231

926

18

I-البقرة

.....!وَيُزَكِبهِنموَاَلحكصَةَنكِتَبَأوَيُمَفِمُهُوُءَاينكَعَيَغِخيَتلُوأ)

وَالح!مَةَ"أنكِنَفوَلحُفِمُصُمُيخغوَءَايخنِنَاعَلنكُخيَتلُوأ)

...................!لَظهُونتَكُولؤُألَنمئَاوَلُعَئِمُكم)

عَلِيمكا.حَمِخاَلئَهَان7َيُبَدلُونَهُاَلَذِينَكَلَإشإُفَانهَاَبَغدَمَاسَعَإُبَذَلَهفَمَن)

.."وَأنحِكْلَةَاَنكِنَفتِنَعَيبهُمأَنزَلَوَمَآعَليكُغألتَهَلِغْمَتَوَاَذْ!ؤا)

..........صثِير!ضيرمأوُقىَفَقَذأتحِمَةَلُؤتَوَمَن)

عمراناَل-3

.ياَنقِمتط!تَابيااَنمِلأِوَأؤئوأوَأتملَبهكَةُإ!هُوَإلَهَ!أَتإُشَهدَألتَهُ!

4-النساء

113

...عَظِيما"ئُئىَوَءَائتنَهُموَألحكصَةَاَئكِتإنرَهِيمَءَالَءَاتَينَاَفَقَذ)

..ئتلَئُمتَكُنلَخمَاوَعَفَمَربروَاَلحكمَةَاَلكِنَتعَئفاَلتَهُوَأَنزَلَ)

ئدةلماا-5

.....!لانِجيلَوَاَوَاَلتؤرَئةَوَاَلحكمَةَاَت!تَتلَهادعَقَشثَ)511

YOC

الصفحة

26

000026،92

000000023

011

26

27

28

000000027

000000027

000000027
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125

12

16-النحل

...................!اَلْحَسَنَةِوَاَلْمَؤعِظَةِبِاَلح!ةِرَثِبسَيلِإِكَاَخ)

-مريم91

.................................جَتا!اَلحكمَوإتَتئهُ)

فاطر-35

..........................اَنحُلَمَوأ!عِبَادِهِمِقاَلئَهَيَحضءانَمَا)28

الزمر-93

.......................!لَايَحْلَمُونَوَاَلَذِينَيقلُونَأئَذِينَي!تَوِىهَلقُل!9

الرحمن-55

.............اَنبَي!انَ"علصَهُ"اَفيِلمحئَنَطًفَانَ!أنقُؤعَفَمَألرحَمنُ")4-ا

دلةلمجاا-85

11

11

......جَير"بِمَالَفمَلىنَوَاَلئَهُاَلعِ!دَرَخمخأُوتُوأوَاَتَذينَمِنكُغءَامَنُوأاتَذِينَألثَهُيَزغَ)

................"لعِ!دَرَخمئاَأكلوتُواْوَاَتَذِينَنِكُغاشُوأءَآتَذِينَألئَهُيَزغً)

القلم-68

................................!يسَئالرُونَوَمَاوَاَلقَدَنَ!)

-العلو،69

................"ئيمَلىمَالإدنسَنَاَعَ!باَلقَدَ!عَذًاَنَذِى"كرَمُاوَرَتُكآقرَ()ه-3

Yol

27

26

23

Yr

24

17

23

24

23
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الشريفةالنبويةالأحاديثفهرس2-

الصفحةيثالحد

................................."الصينفيولوالعلماطلبوا"

........(فتهلكالخامسةتكنولا،محبأأومستمعأأومتعلمأأوعالمأأغدُ"

...............ميسرأ"معلمأبعثنيولكنمعتفاَيبعثنيلموجلعزاللهإن"

بهجرتولمداد،يطلببمارضاَالعلملطالبأجنحتهالتضعالملائكةإن"

..................."اللهسبيلفيالشهداءدماءمنخيرالعلماءأقلام

.....................................لحكمألاالعرمنإن"

.....................................(لحكمةالشعرمنإنلا

.............................لامسلمكلعلىفريضةالعلمطلب"

..........جهل"فقدعلمقدانهظنفإذاالعلمطلبماعالمأالرجليزاللا"

9257+الحكمةبيت

yf

24

24

24

26

26

24

24
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البيتصدر

خردلةمثقالنورهمنأنلو

وقلبهفيكالعلمبدارشغفا

صرفهوأعتبأرضانيالدهرهب

خزانةللعلومالخليفةأنثا

معثمرمعرسإلاأربيما

لهوقلاللامحسنأبابلغ

زميينتْتدالعزانةرأيت

رويداَبغضأبغيضكوابغضْ

وبعتهاحولاَع!ثرينبهاانست

مالكأمياالحاجاتتخرجوقد

شخٌالصوليإنما

الشعرفهرس-3

القافية

السودُ

ودارا

الأسرِ

أخبارها

الثصط

للشيعةِ

الهانلُ

تحكماأن

وحنيني

ضنينِ

خزانهْ

YOA

الثاعر

شاعر

المعريالحلاءأبو

حمدونابن

جميلبنعبداللهالدينصفي

المعريالعلاءأبو

الخفاجيسنانابن

الحديدأبيابن

تولببنالنمر

الفالىالحسنأبو

أعرابي

العقيليسعيدأبو

الصفحة

71

72

21 a

161

72

911

26

26

302

302

918
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-فهرس!!

)1(

.01،34:متزاَدم

.92:العاصبنسعيدبنعمروبنتآمنة

75،:الحربيلثربنإسحاقبنإبراهيم

183،184.

.51:الفزاريحبيببنإبراهيم

.86،19:(المناول)حذيفةبنإبراهيم

.52:الصلتبنإبراهيم

.52:السريانياللهعبدبنإبراهيم

الحنبلي:العمادالواحدعبدبنإبراهيم

113.

37،38.93.:ابقراط

،73،77801،161،171،:الأثيرابن

128،151.

.13:أمينأحمد

:(بكرأبو)القطربليإسحقبنأحمد

.185

88:(هاشم)ابرالبرهانبنأحمد ، AV.

.176،218:حنبلبنأحمد

.آل،أم،أبو،ابن:كلمةاغفل)،(

95

(،)لأعلاما

.94:شاكربنأحمد

.901:المالكيالرمساحيبنأحمد

:(المحسن)الملكالدينصلاحبنأحمد

113.

المعتضد-جعفربنطلحةبنأحمد

العباسي.

:البغداديالسرخسيالطيببناْحمد

144 ? ifr ، oi.

أبيابن)مرزوقبنالرزاقعبدبنأحمد

.601:(عون

البيقاني:عليبتالرحيمعبدبناحمد

111.

:(العدل)دلفبنالعزيزعبدبنأحمد

98.

.البغدادي=الخطيبثابتبنعليبنأحمد

.IA:خيرانبنعليبنأحمد

:الفراتبنالفضلبنعليبنأحمد

111.

.991:الحماميغانمبنأحمد

.891:البرقافيأحمدبنمحمدبنأحمد

الوائلي:الشيبانيحنبلبنمحمدبناحمد

1We.
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الكوفيعقدةبنسعيدبنمحمدبنأحمد

1:(العباسأبو) AV

.47:الفرغانيكثيرؤبنمحمدبناْحمد

مسكويه.ابن-يعقوببنمحمدبنأحمد

.122:الجوهريمحمدبنأحمد

الخليفة-النْهبأمرالمستضيءبنأحمد

الناصر.

.89:التركشانيمسعودبنأحمد

،52،1V1:شاكربنموسىبنأحمد

917

.001:النيريزيأحمد

(:المأمونيةرباط)خازناللههبةبنأحمد

m.

.°2:اللاذرييحيىبناحمد

.791:الراوندييحييبنأحمد

أبو)الشيبانيزيدبنيحيىبنأحمد

.184:(العباس

.176:(الدايةابن)يوسفبنأحمد

بنسعيدبنالحسنسعيدأبو)الأخفش

1(:مسعدة 7.A

.8283،:الأربلي

33،37،:(أرسطاطاليس)أرسطو

،38930،42A SV

.78:الاتراريداودبنارسلان

32:(اسحاقبنحنينكاتب)الأزرق

1:لأزهريا 9 1 ، 1 98 ; YI.

:(الأسديمحمدبنجنادة)أسامةأبو

61.

(:النديم)ابنالموصليإبراهيمبنإسحاق

57،174،175

.52:إبراهيمبنالحسنأبيبنإسحاق

.42،52:إسحاقبنحنينبنإسحاق

بناللهعبدبنعليبنسليمانبنإسحاف

.916،071:عباس

173:الطيفوريبنزكريابنإسرائيل

.Irv:المنصوربنتأسماء

،821:الأزديإسحاقبنإسماعيل

183.

ا.Al`،58:القاضيإسحاقبنإسماعيل

ا،اr:الأنماطياللهعبدبنإسماعيل

114.

الملك=محمودبنعليبنإسماعيل

.حماةصاحبالمؤيد

.12:الموصليفرجبنإسماعيل

.961:الحارثيالأسودأبو

.102:الدؤليالأسودأبو

المنصورالصالحالملك)الأشرفابن

.16(:حاجي

.181:باسيلبناصطفان

.03:القديماصطفان

،167(:قريببنالملك)عبدالأصمعي

171،174،102 ، % VA.

34،35،43،94،:أصيبعةأبيابن

156،،257802.

.174،152:الأعرابيابن

26
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.37،38:نطوفلاا

.701:العلويالأقساسيابن

.TA،33،35،37:إقليدس

.76:سهيلأبوالدينأكرم

74،:(السلجوقيالملك)أرسلانإلب

69.

51:الإسبانيإلفارو

.النعمانحنيفةأبو=الأعظمالإمام

.37:الرومإمبراطور

طالب.أبيبنعلي=المؤمنينأمير

.الثوريسفيان=الحديثفيالمؤمنينأمير

بنالله)هبةالتلميذابنالدولةأمين

.702802،صاعد(:

.:187(القاسمبن)محمدالأنباريابن

.32:القساهرن

:(حنيفةأبيمشهدخازن)الأهوازيابن

89.

.102:عمرو(بنالرحمن)عبدالأوزاعي

01،11:(مستثرقة)بنتوأولغا

(ب)

.134الناصريالروميالنْهعبدبنباتكين

(:البصريالحسينبنالسلام)عبدبالوجكا

96.

،11،801:(عبيدبنالوليد)البحتري

185.

.89I:(إسماعيلبنمحمد)البخاري

.51:جرجيسبنبختيشوع

.173:بختيث!وعبنجبرائيلبنبختيشوع

،162:(الرحيمالملك).لؤلؤالدينبدر

163،222.

برايل

013:البرزالي

:الدسكري(احمدبن)محمدالبرفطيابن

28،921.

1:(محمدبناحمد)البرقاني RA،

991.

الرشيد.بناحمدبنمبشر=البرهان

.101:المقدسيالثاري

48:المرييغياثبنبشر ، 2 A.

.33:البطريقابن

.37،3842،:بطليموس

.97:(اللهعبدبنمحمد)بطوطةابن

،002(الحسينبنمحمد)بعرةأبيابن

102.

.121:الظاهرأحمدبنبكرأبو

.61:الأنطاكيبكرأبو

:(شريحبنمحمد)الرعينيبكرأبو

121.

918:شاذانبنبكرأبو

918،591:الصوليبكرأبو

.218:المارستانيةبنبكرأبو

الشطرنجي:الصولييحيىبنمحمدبكرأبو

AA(.

.الأنباريالقاسمبنمحمد=بكرأبو

،67:البويهيالدولةعضدبنالدولةبهاء
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152،153،154.

،Ar،64:(هلالبنعلي)البوابابن

136،015،152،153،921.

1:(الحسينبنمحمد)البيهقي AV

114:(الحسنابن)الكنديالدينتاج

.202:(عليبنيحى)التبريزي

.431:الصغيرالترمذي

.VV،48:برديتغريابن

012:تيميةبنالدينتقي

الفهم:أبيبنالرحمنعبدالدينتقي

ا.11

،702:(البغداديالطبيب)التلميذابن

802.

.07:(جاريةالسوداء)توفيق

.18:(مستثرق)تومبسون

.801:(عزيدبندبي!)التونتاش

97،124،164:لنكتيمور

61:الحلبيأسلمبنثابت f

42،94،144،:الصابيقرةبنثابت

018.

101،255:الئعالبي ، 1i1.

.174:ثعلب

.48:الأشرصبنثمامة

)ج(

:(بحربنعمروعثمانأبو)الجاحظ

،25،36،58،9579،،67،916

.017173،،1776َ11 . OVA،

183.

العميد.ابن=الثانيالجاحظ

clA،04:بختيشوعبنعبيدبنجبرائيل

173

(:الكنانيجبيربناحمدبن)محمدجبيرابن

97.

.13:زيدانجرجي

.3351،:جبرائيلبنجرجيى

.156(:عشىبنيحيى)جزلةابن

.37،38،24،57،182:جالينوس

:(التميميعمربنمحمد)الجعابيابن

191.

.45:(المنصورفلكي)جعفرأبو

.VA:بكر(أبيبن)عمرالدباسجعفرأبو

.127:الخياطالأسعدبنجعفر

.145:بالثهالراضيبنجعفرأبو

العباسي.المتوكل=محمدبنجعفر

.99،301:النجفيمحبوبةآلجعفر

الموصلي:حمدانبنمحمدبنجعفر

،66،67،185186.

.78:الحاجبمكيبنجعفر

(:بطرابلسالعلمدار)مؤسسالملكجلال

81.
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.38i:جماعةابن

:علي(بن)محمودالاستادارالدينجمال

136،137،138

:الوزير()الجوادالأصفهانيالدينجمال

211.

إبراهيمبنيوسفبنعليا-؟-يمء-.ا؟-

.011:أنقفطيئا-حيبايا

ابن-الرحمنعبدالفرجأبوالدينجمال

.212:الجوزي

114:بدرانبنيونىالدينجمال

الأسديالحسنبنمحمدبنجنادة

.61:الهروي

.87:خانجنكيز

.AA:الجواليقيابن

الفرجأبوالدينجمال)الجوزيابن

7389،،96:(عبدالرحمن ، VA،

118.121،013،402،602،

7.Y?r ???Y ،021 ? -YA ? Y،

8%Y.

.26:(حمادبنإسماعيل)الجوهري

.81:(الفرنجةمنكاتب)جيبون

ح()

1:السج!انيمحمدبنسهلحاتمأبو VA.

:(الكاتباللهعبدأبو)النعمانحاجب

091.

V.889،:خليفةحاجي

،95:(نزاربنمنصور)اللهبامرالحاكم

،06،6162.

.902:الأندلسيحامدأبو

97.محمد(:بن)محمدالغزاليحامدأبو

.46:المروزياللهعبدبنحبش

94،5218،:الحسنبنحُبَث! - civr.

.13:الزياتحبيب

3542،:مطربنالحجاج 93، crA،

51.

.226:حجرابن

.601:الأشعريالحسنأبو

.121:البطائحيالحسنأبو

.126:الزيديالحسنأبو

.155:الابشتيالحسناْبو

1:العروضيالحسنأبو AV.

سُقك(:بنأحمدبن)عليالفاليالحسنأبو

20302 ? Y.

.46:الأبحإبراهيمبنالحسن

.52:المتطبببطلانبنالحسن

حمدونبنالحسن

.51:نوبختبنسهلبنالحسن

.94:شاكربنالحسن

501،:طالبأبيبنعليبنالحسن

102.

:الطحانإسماعيلبنمحمدبنالحسن

116.

:حمدونبنالحسنبنمحمدبنالحسن

214.

.88:الطب!محمدبنالحسن
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52،917:شاكربنموسىبنالحسن

.991:النعيميالحسنأبو

85.:الطرابليعليبنبشربنالحسين

.402:الطيوريبنالحسينأبو

251:طالبأبيبنعليبنالحسين

.124:الصوفيالموصليمباركبنالحسين

.96:الضبيهارونبنالحمين

.901:المستعصمالخليفةحظية

.481:الثانيالحكم

147:الناصرالرحمنعبدبنالحكم

.2اV:الإسرائيليالسبتييوسفالحكيم

.671:الراويةحماد

.97:المستوفياللهحمد

الموصلي.جعفربنمحمد=حمدانابن

.302:الزبيربناللهعبدبنحمزة

291:العلويحمزةابن

69،79،:ثابتبنالنعمانحنيفةأبو

RA.

37،38،:العباديإسحاقبنحنين

52 94، Div sir42،04،Sri،

،57182-،1A.

52،791:التوحيديحيانأبو

(خ)

دلفبنالعزيزعبد-والناسخالخازن

.البغدادي

.1146الملكعبدبنخالد

312:الهياض!أبيبنخالد 0 1 c.

.9203،:معاويةبنيزيدبنخالد

.461:الخالديان

.151:(أحمدبنالحسين)خالويهابن

.51:الخريثىأبيابن

.121:التغلبيالخشابابن

الفقيهأحمدبناللهعبد)الخثحابابن

.013:(المحدثاللغوي

محمدبنعمر)العليميالخطابأبو

.126:(الدمشقي

عليبنأحمدبكرأبو)البغداديالخطيب

81168،:(ثابتابن ، 111 ، AA،

184،591،991،253.

الثيباني(:عليبن)يحىالتبريزيالخطيب

،76918

.64:الموفقبنالخطير

:(محمدبنالرحمنعبد)خلدونابن

،92148.

.167(:حيانبنخلف)الأحمرخلف

.05:المروذيخلف

.62:الوراقخلفابن

محمد(بنأحمد)خلكانابن

911،211 602، ?c YI.

،370015:الفراهيديأحمدبنالخليل

018،181.

بأمرالمستضيءبنأحمد)الناصرالخليفة

.213:(الله

.002:(باقرمحمد)الخوانساري

.81:الاعرالخياطابن
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.802:النسطوريالمشحيالخيرأبو

1:الوراقخيران 8.o

)?(

بنموسىبنالنَههبة-المؤيدالدعاةداعي

.عمران

.918:الترجماندانيالابن

.12:الجلبيداود

.52:إسحاقبنحنينبنداود

.173:سرابيونبنداود

.176:الدايةابن

I.7:(سعيدبنمحمد)الدبيثيابن

801:(التونتاش)مزيدبندبيى

،101:(الحسنبنمحمد)دريدابن

917.

154:(السامانينوحشاعر)الدقبقي

012:محمد(بنالله)عبدالدنياأبيابن

:(الوجيهابن)الواسطيالدهانابن

131،11Y.

.81:القاضيدوحأبيابن

701،(أحمدبنمحمد)الذهبي

،912،148175.

)ر(

،145،186:العباسيبالنْهالراضي

188،918.

1:(يحىبنأحمد)الراونديابن AV

65

:(أحمدينالرحمنعبد)رجبابن

121912 I.

الله.عبدبنمحمد=-!اللهرسول

الرشيد.هارون=الرشيد

.225:(الوزير)الهمذانيالدينرشيد

الجيلي.القادرعبدبنالسلامعبد-الركن

.191:البويهيالدولةركن

.11:(مستشرقة)ماكنسونروث

17:عبادةبنروخ A.

.92:(مستشرق)روسكا

.471:(القسطنطينيةقيصر)رومان!

)ز(

.532:بكاربنالزبير

:(السريبنإبراهيم)النحويالزجاج

143،185.

.175:زرعةأبو

.62:هونكةزغريد

.173؟(عبدالملكبن)محمدالزياتابن

.31:(المصاحفيسعدمولى)زياد

.?78:الأنصاريزيدأبو

:(المقاماتبطل)السروجيزيدأبو

801.

أحمد(بنعلي)الشريفالزيدي

22:الاَمديالدينزين o.

)س(

71،،6896،،67:أردشيربنسابور

601،157.
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:(أنجببنعليالدينتاج)الساعيابن

،75،7698،09،19.

118:الحماميالكفرطابيعليبنسالم

.34:نوخبنسام

،68،79،1110115:الجوزيبنسبط

912،502،902،،212213.

.901:النهرقليالدينسراج

.791:الحصيريسعيدأبو

.402:السمعانيسعدأبو

.918:العقيليسعيدأبو

.188:المالييسعدأت

.9سىي-ثألمب)س!يراكمخَمسسعا--

.؟

13؟حضيأذ!اسع!

ابن-الأنصاريعليبنالمباركننصعمي!

.الدهان

.42،44:هارونبنسعيد

156:الحسينبنالنَههبةبنسعيد

:(مسروقبنسعيدبن)سفيانالثوريسفيان

681،961،891،102.

.251:عُيينةبنسفيان

)زوجةأرسلانقلجبنتخاتونسلجوقة

127،:(أرسلانمحمدالديننور

،128157

.154:(السامانينوح)بخارىسلطان

.29:الأيوبيالدينصلاحالسلطان

.891:محمودالسلطان

114:العادلعيسىالمعظمالسلطان

.37i:الناصرالسلطان

بيتصاحب)الحراني(سلمان)سَلْم

3851،:(الحكمة tit.

.52،173:بنانبنسلمون

طاهربنمحمد)المنطقيسليمانأبو

491،،52391،:!السجستاني

ت(الحكمةبيتصاحب)سعيدبنسند

47.

:(المامونمنجه)دقيايخواعيننشد

/11011َ1آَ.-؟

.4252،:ةة.ْتاتسنا-!ْ
بهاص..-

.3654،42،44،:هارونبنسهل

ا،VA،:173(عثمانبنعمرو)سيبويه

917،102،11Y.

147،،146:الحمدانىِالدولةسيف

214.

عبدبنالحسينالرئي!الشيخ)سيناابن

.87،154155،:(الله

:(بكرأبيبنالرحمنعبد)السيوطي

185

.012:الجيليشافع

.66،76:إدري!(بن)محمدالافعي

.19:الكبيشاكرابن

:(إسماعيلبنالرحمنعبد)شامةأبو

(60650،59114،213.

:كاليجار(ابنالملك)وزيرمردانشاهابن

161.

26
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.176:الحاسبأسلمبنشجاع

.9V:شدادابن

.122:شذَانابن

.67:الدولةشرف

الموصلي:عروةبنمحمدالدينشرف

112

:(الحسينبنمحمد)الرضيالشريف

،67،964010501،991.

:محمد(بنأحمدبن)عليالزيديالشريف

125،126،127.

الحسينبنعلي)المرتضىالشريف

،07991،،68،96:(الموسوي

الملك)قلاوونبنحسينبنشعبان

.166:(الأشرف

:الخازنالكتبيالنياربنعليالدينشص!

،86165.

.31:الزهريشهابابن

.81:(الفرنجةمنكاتب)شوشتري

.1210218:الجيليالقادرعبدالشيخ

.213:الوهابعبدالثيخ

:(الساقيبنالناصر)الفارابيشيخو

116.

)صر،(

.14،44،05:الحكمةبيتصاحب

عثادلنإسماكا)عبادبنالصاحب

75،،715،68،:(الطالقاني

691،791،891،002.

.I:22اليمنصاحب

33،37،38،،92:الأندلسيصاعد

(.4

.175:حنبلبنأحمدبنصالح

.791:القدوسعبدبنصالح

.42:الوجيهبنصالح

:(الخيرأبو)الحبشياللهعبدبنصبيح

126،127.

النصريصبيح

ااضضاةاقاضي)الأدَميالدينصدر

12(

.016:النياربنالدينصدر

)صاحبدبيسبنمنصوربنصدقة

:801(الحلة

.222:اللغويالصغاني

،19،911:(أيبكبنخليل)الصفدي

127،138،2240226.

:الأرمويمحمدبنمحمودالدينصفي

123

.112:الواسطيالصقرأبو

06،65،97،:الأيوبيالدينصلاخ

،29،39012 ، 114 ، 4f.

الدمشقيكيكلديبنخليلالدينصلاح

.23i:العلائي

.65،59:(الكتبدلال)صورةابن

clff:يحى(بنمحمدبكرأبو)الصولي

145.
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)ض(

.21:الدخيليضياء

.85،86،951:)احمد(الدينضياء

(ط)

.AA:البخاريأحمدإبراهيمطه

.111:الجزاثريطاهر

.72:بنطغرل

،165:(عليبنمحمد)الطقطقيابن

162.

.08:طيأبيابن

(ظ)

.82:اللهبأمرالظاهر

()ع

:(الفيروزجية)بالئهالمشنجدبنتعائة

m.

العباس

العباأبو

العباس

اللهعبد

031

اللهعبد

901

اللهعبد

اللهعبد

اللهعبد

اللهعبد

.46،47:الجوهريسعيدبن

ا.AA:عقدةبنس

.147:الثقفيناصحبن

:البغداديالخشابابنأحمدبن

:(الدينشرف)الدارأستاذبن

.915:التاجيالبادرائي

161:(الدينصفي)جميلبن

.102:حاني

.07:احمدبن

.46:نوبختبنسهلبناللهعبد

.52:البغداديالطيببناللهعبد

.31:المطلبعبدبنعباسبناللهعبد

.111:الطويلبنالكريمعبدبناللَهعبد

ا.rr:طالبأبيبنعليبناللهعبد

ا.9r:النسوقعليبناللهعبد

.62:القضاعياللهعبدأبو

:(النعمانحاجب)الكاتبالنْهعبدأبو

:نتالبابنالمعروفالمباركبناللهعبد

135.

ناقيا.ابن-الحسنبنمحمدبناللهعبد

الخفاجي:سنانبنمحمدبناللهعبد

I I A.

العليميمحمدبنالنَهعبد

الأزديفتوحبنمحمداللهعبدأبو

.602:الحميدي

المستعصمتمنصوربنالمعتصمبناللهعبد

بالثه.

.42:المقفعبناللهعبد

.137:المهديبناللهعبد

3.\:البرعبدابن

.34:عديبنالجبارعبد

.161:البغداديالحقعبدابن

.191:الكاتبالحميدعبد

:الحديد(أبي)ابناللههبةبنالحميدعبد
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701:الجوزيابنالرحمنعبد

.)47:الناصرالرحمنعبد

.59:أحمدبنعليبنالرحيمعبد

القاضي-اللخميعليبنالرحيمعبد

الفاضل.

:الحداديسعيدبنمحمدبنالرحيمعبد

19.

الشيباني=محمدبناْحمدبنالرزاقعبد

الفوطي.ابن

.133:الحسنيالرزاقعبد

.39:حمدiبنعليبنالرحمنعبد

الجوزيمحمدبنعليبنالرحمنعبد

l.22:القرشي

الحلي:العتاقيمحمدبنالرحمنعبد

101.

.75:القزوينيبنداربنالسلامعبد

:البغداديالجيليالقادرعبدبنالسلامعبد

216،172،182.

:)جالوكا(البصريالحسينبنالسلامعبد

91.

القادرعبدبنالوهابعبدبنالسلامعبد

.216217،،213:الجيلي

الحنفييوسفبنمحمدبنالسلامعبد

.79،402،502،562:القزويني

حاجب)ابنبيانبنإبراهيمبنالعزيزعبد

.091:(النعمان

27،85،:البغداديدلفبنالعزيزعبد

،98912،157،915.

.79:الخوارزميعليبنالعزيزعبد

.62:النعمانيالعزيزعبد

.021:()الثيخالجيليالقادرعبد

.7678،:الواسطيداودبنالقادرعبد

.791:العوجاءأبيبنالكريمعبد

.165:الأرمويالمؤمنهعبد

51.:الحمصيناعمةبنالمسيحعبد

.41:هاشمبنالمطلبعبد

14:الناصرالرحمنعبد v.

أصمع-الأصمعي.بنقريببنالملكعبد

.178:الوراقعيسىبنالوهابعبد

224:العبريابن ، AV.

.28:الجرهميشريةبنعبيد

.167،178:(المثنىبن)معمرعبيدةأبو

ابن-البكريالتيميعليبناللهعبيد

المارستانية.

133،:طالبأبيبنعليبناللهعيد

m

.133:النهثليةبناللهعبيد

يون!بناللهعبيد

.28:الدارميسعيدبنعثمان

الجاحظ.-بحربنعمروعثمانأبو

دلف.بنالعزيزعبدبنأحمد=العدل

احمد.الدينضياء=العدل

أبيبنالقاسمالدينموفق=العدل

.الحديد:

.68:العباديزيدبنعدي

.181:العديمابن
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126،162:الأثيربنعليالدينعز

62،914،015:الفاطميبالتهالعزيز

62،معد(:بن)نزارالفاطميبالثهالعزيز

9140015.

111،(:الحسنبن)عليعطكرا

122

الرؤساء:رئي!بنمحمدالدينعضد

125.

7،99،118،:بويهبنالدولةعضد

،152،291702.

،151:خسروفناشجاعابوالدولةعضد

39%.

دلفبنالعزيزعبدالدينعفيف

.98:البغدادي

.78:الأتراريداودبنأرسلانالدينعلاء

.124:المظفربنعليالدينعلاء

،ااA،52075،71:المعريالعلاءأبو

131.

35،41،الشعوبي:الحسنبنعلآَن

،42،51،52202.

بنمحمدالدين)مؤيدالعلقميابن

95223أحمد(: 222، ، B.

.122:البرازليالدينعلم

المؤيد.الملك=العلماءوملكالملوكعلم

.76الباقيعبدبنأحمدبنعلي

)الشريفمحمدبنأحمدبنعلي

.125:(الزيدي

22الآمدييوسفبناحمدبنعلي i.

.74:الطوسيإسحاقبنعلي

.502:الجبائيعليأبو

النفيس:بنالدينعلاءالحرمابيبنعلي

137

عثمانبنأنجببنالحسنبنعلي

.09:الساعي

الريف=الموسويالحسينبنعلي

المرتضى.

.185:الكوفيحمدبنعلي

.2f:زراعةبنعلي

117:الكاتبسواربنعلي

.124:الإبياريعليبنسيفبنعلي

301،،155'9':طالبأبيبنعلي

Yo o rr.

.M:السلميجعفربنطاهربنعلي

شف=التغلبيحمدبناللهعبدبنعلي

الحمداني.الدولة

.121:المحدثالمقرىءعساكربنعلي

.601الوفاء(:)أبوالحنبليعقيلبنعلي

.72:الفرزدقيغالببنعليبنعلي

.521:القزوينيالكاتبيعمربنعلي

.147:القاليعليأبو

.98:الكتبيبنعلي

(:الملك)جلالاحمدبنمحمدبنعلي

97.

.62:الجرجانياحمدبنعلي

.123:الشبحيإبراهيمبنمحمدبنعلي

.591:المصريمحمدبنعلي
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.124:(الدين)علاءالمظفربنعلي

.07:منصوربنعلي

.52:شاكربنموسىبنعلي

المنجم:منصورأبيبنيحىبنعلي

،1552،57،58،95.

.76،39العمادالأصفهاني

.217:الحنبليالحمادابن

)حاكمالمحترقالفضلأبوالدولةعماد

.64:(الاسكندرية

.86،09:الدباسبنعليالدينعماد

168:سيفبنعمار

(:الدباسجعفر)ابوبكرأبيبنعمر

،76VA.

.75502،:حيويهبنعمرابو

البرماويالرحمانعبدبنعمر

.202:الهاشميالواحدعبدبنعمر

.42:شبةبنعمر

.251:الشيبانيعمروأبو

Y.3:العزيزعبدبنعمر

.76:السعاداتأبيبناللهعبدبنعمر

.52\،ا1V:العلاءبنعمروابو

.04،46،52:الطبريالفرخانبنعمر

ا.YA:كركرةبنعمرو

.46:المروذيخالدبنمحمدبنعمر

الدمشقياللهعبدبنمحمدبنعمر

.126:العليمي

191،:(الحسينبن)محمدالعميدابن

491 ، r91 ، Y14.

127،،ا.Y'29،:العلويعنبةابن

133،002.

.791:العوجاءأبيابن

.73:عوفأبيابن

.هبيرةابن-(هبيرةبن)يحىالدينعون

.991:الهمذانيأحمدبنعيسى

.52:زرعةبنعيسى

.141:(المعظم)الملكالعادلبنعيسى

)غ(

(:العباسيبالثهالراضي)مؤدبغالبابن

145.

هلالبن)محمدالصابيالنعمةغرس

.1550601،701،145(:الصابي

.01)مستثرق(:غروهمان

:الأرمنازيالسلامعبدبنعليبنغيث

111.

.52:(طرخانبن)محمدالفارابي

15،:غرطوجأحمدبنخاقانبنالقح

183 95، ، 5 A.

.691،502:بويهبنالدولةفخر

الطبسي:محمدبنالحسنبنالدينفخر

AA.

مكيبن)جعفرمحمدأبوالدينفخر

.78(:الحاجب

I:علي(بن)إسماعيلالفداءأبو I i.
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،791،اvr،04:زياد(بن)يحيىالفراء

102.

.273:محمدبنفرات

97،(:الرحيمعبدبن)محمدالفراتابن

591

.148:الأصفهانيالفر!أبو

.541:(الفرس)شاعرالفردوسي

.2V:(كالببنعليبن)عليالفرزدقي

.402:خيرونبنالفضلأبو

545:نوبختبنسهلبنالفضل ،،r

،4651.

.451:بالئهالراضيبنعبداللهالفضلابو

.131،151،161:العمرياللهفضلابن

العميد.ابن-العميدبنالفضلأبو

.012:ناصربنالفضلابو

)عضدالبويهيالدولةركنبنخسروفنا

"151،191:(البويهيالدولة

بنالرزاقعبدالدين)كمالالفوطيابن

74،87،98،:(الصابونيأحمد

09،19،951،134،158،915،

016،161،162،225،226.

.148:فئاضابن

بالئه(:المستنجدبنت)عائشةالفيروزجية

134.

)ق(

.302:التبريزيبكرأبوالقاضي

.75:الجبارعبدالقاضي

بنعليبنالرحيم)عبدالفاضلالقاضي

29،3959،(:اللخميسعيد At،

،69،111112،915.

.701:البقاءأبيبنالفرجأبوالقاضي

.591:الأزهريالقاسمأبو

.171:البستيالقاسمأبو

.184:الجَبَليالقاسمأبو

.143،185:عبيدبنالقاسم

ابن=الرحمنعبدبنعليالقاسمأبو

.الجوزي

.42:قراطأبو

.123:(الأرمويمحمدبن)محمودالقرافي

محمدبنالسلامعبد=القزويني

الحنفي.

.52:لوقابنقسطا

.2اr:الوزيرالقصابابن

V.8:الرزاقعبدبنحمدجيهانقطب

،46،152(:اللهعبدبنالله)هبةالقفطي

156،018،181،،216217،

221.

.3o:علي(بن)أحمدالقلقشندي

.911:القيسرانيابن

)ك(

.9:(مارك)إتينكاترمير

.11،12،401:الدجيليكاظم

.عبادبنالصاحب=الكفاةكافي

.59:الملكالمنصوريكتبغا
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118،عمر(:بن)إسماعيلكثيرابن

991،213،.222

.81:علي(بن)محمدالكراجكي

.'1:عليكرد

51:(مستشرق،)فريتسكرنكو

791،،173(:حمزةبن)عليالكسائي

102

(:البغداديمنصوربن)سعدكمونةابن

201

14،29،121:عوادكوركيس

ال(

124:(المعالي)أبواللبانابن

.52:إسرافيونبنلوقا

.13:شيخولوي!

،132،133،902:المارستانيةابن

217 lrll.

.32:السريانيماسرجويه

.42(:ماسويهن)يوحناماسويهابن

.45:)رجل(أثرياللهشاءما

.511:محمد(بن)عليالماوردي

العلقمي.ابن-أحمدبنمحمدالدينمؤيد

.691:الديلميبويهبنالدولةمزيد

507،36:المأمون ، 35 ، 1 1 ، A،

17 1 ، 57 ، 52 - 4 1 ، 4 0 Irv،

741،917،181.

.124:الموصليالثعارأحمدبنالمبارك

73

.012،124:الموصليبكرأبيبنالمارك

(:المخزوميسعد)أبوعليبنالمبارك

012.

يزيد(:بنمحمدالعباس)أبوالمبرد

182 ، % VR %.( VA.

)البرهان(:الرازيالحاسبأحمدبنمبشر

،77128،157.

.77:الرازيعليبنأحمدبنمبثر

.156:الرشيدبنأحمدبنمبثر

.42،52:يونسبنمتى

.291(:الحسينبن)أحمدالمتنبي

محمد(:بن)جعفرالعباسيالمتوكل

،47،57580،173،174،175

،176183 182، ، 1A1.

:(الأشرفالملك)وزيرالبهنسيالمجدأبو

124.

.582:الصاحببنالمجد

.131:النجاربنمحمدالدينمجد

.96:البطحانيالحسنياحمدبنمحمد

.3i.،201:شهرياربنأحمدبنمحمد

البرفطي(:)ابنالأنصاريأحمدبنمحمد

218.

.75:المظفرأبوأحمدبنمحمد

34،185،491،:إسحاقبنمحمد

502.

.143:النديمإسحاقبنمحمد

.124:القضَاعإسرائيلبنمحمد

.144(:بالته)الراضيجعفربنمحمد
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187:التميميجعفربنمحمد

.59:القزازجعفربنمحمد

153:الكيشوانجعفربنمحمد

.64:المغربيجعفربنمحمد

ا.Al:الموصليجعفربنمحمد

.47:الجهمبنمحمد

.95:الثعلبيالحارثبنمحمد

.95:حبيببنمحمد

301:العلويأحمدبنالحسنبنمحمد

.101:الطوسيعليبنالحسنبنمحمد

.301:دارالكتابالحسنبنمحمد

(:الطوسيالدين)نصيرالحسنبنمحمد

153:الأسديالحسينبنمحمد

.بعرةأبيابن-الحسينبنمحمد

الشريف=الموسويالحسينبنمحمد

الرضي.

96:شيبةأبيبنالحسينبنمحمد

=(الفضل)أبوالعميدالحسينبنمحمد

العميد.ابن

.52:الرازيزكريابنمحمد

.19:الحداديسعيدبنمحمد

.94،177:شاكربنمحمد

.121:(الرعينيبكر)ابوشريحبنمحمد

الفارابي.-طرخانبنمحمد

:الفراتبنأحمدبنالعباسبنمحمد

591.

.902:الأندلسيالرحمنعبدبنمحمد

74

.911:المسعوديالرحمنعبدبنمحمد

مسعودبنالرحمنعبدبنمحمد

.122:البنجديهي

.الفراتابن-الرحيمعبدبنمحمد

الدمشقي:الحارثيالكريمعبدبنمحمد

r?%.

،011-لمجير(:الله)رسولاللهعبدبنمحمد

.122:الحكمبناللهعبدبنمحمد

الواسطي:محمدبناللهعبدبنمحمد

،0919.

)ابنالبصريالحسنبناللهعبيدبنمحمد

.701:البقاء(أبي

94،52،:الزياتالملكعبدبنمحمد

Wl

.131:الموصليعروةبنمحمد

.07:الخازنعليبنمحمد

.75:الطبريالأزديعليبنمحمد

يوسفبنإسحاقبنعليبنمحمد

.07:الكاتب

.59:الأدفويعليبنمحمد

.59:الصقليعليبنمحمد

:العاصبنسعيدبنعمروبنمحمد

،92.35

.79:الزمخشريعمربنمحمد

S.51:التميميسَلْمبنعمربنمحمد

الافعي:الكريمعبدبنعمربنمحمد
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:الواقديالسهميواقدبنعمربنمحمد

171

.186:الأنباريالقاسمبنمحمد

.301:الحسنيمعيةبنالقاسمبنمحمد

.14:حمادةماهرمحمد

القيسراني:نصراْبيبنمحمدبنمحمد

النجار:بنالحسنبنمحمودبنمحمد

،74022.

.76)السلطان(:شاهملكبنمحمد

.69:الخوارزميالعميدمنصوربنمحمد

.501:المهلبيمحمدأبو

04،45،:الخوارزميموسىبنمحمد

.176،917:شاكربنموسىبنمحمد

012:السلاميناصربنمحمد

غرس-المحسنبنهلالبنمحمد

الصابي.النعمة

.051:الوراقيوسفبنمحمد

12،12:الألوسيشكريمحمود V.

138،،135الاستادار:عليبنمحمود

913.

.87:التتريغازانمحمود

.154:(بخارى)سلطانالغزنويمحمود

.901:الجوزيبنالدينمحي

.502:القرشيالدينمحي

1:الثقفيعبيدأبيبنالمختار rr.

.92:المدائني

.03:الحكمبنمروان

.182:العذراءمريم

.521،132:()الخليفةاللهبأمرالمستضيء

.621:بالنَهالمتظهر

،53،74،86915،:بالئهالمستعصم

915،016،161،162،،225

64،82،83،:العباسيبالتهالمتنصر

،85،98147،148،158،915.

(:يعقوببنمحمدبن)احمدمسكويهابن

291 L .152 ، oy.

.502؟بحربنسلمأبو

.891:الحجاجبنمسلم

ا.YA،12:جوادمصطفي

.155:نجيبمصطفى

l.31:الزبيربنمصعب

.135:باتكينالمظفرأبو

ابن=الذهليهبيرةبنيحىالمظفراْبو

.هبيرة

.124:اللبانابنالمعاليأبو

03:سفيانأبيبنمعاوية ، 92 ، YA.

هارونبن)محمدالعباسيالمعتصم

.52،172،173:الرشيد(

(:طلحةبن)أحمدالعباسيبالتهالمعتضد

،67143،144،184.

.57:جعفر(بن)أحمدالعباسيالمعتمد

:العبيديالمنصوربناللهلدينالمعز

.914

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


091:(بويهبن)أحمدالدولةمعز

.46:البلخيمحمدبنجعفربنمعشر

.58محمد(:بن)جعفرالمنجممع!رأبو

.225:الشيبانيزائدةبنمعن

.34167،:الضبيالمفضل

1:أحمد(بن)جعفرالعباسيالمقتدر AA.

محمدبناللَه)عبداللهبأمرالمقتدي

55156(:القائم ، l.

.802أحمد(:بن)عمداللهلأمرالمقتفي

.171،152:أحمد(بن)محمدالمقدسي

،95ir،علي(:بن)أحمديزيالمقر

،64،87،69،135138.

،Al`64،علي(:بن)محمدمقلةابن

،015l 54 1، or.

1:احمد(بن)عليالعباسيالمكتفي AA.

.913علي(:بن)عمرالملقنابن

زنكي.الديننور=الأتابكالملك

بنحينبن)شعبانالأشرفالملك

.Sri*وون(:

بنمحمدبن)موسىالأشرفالملك

.112،124(:أيوب

162،لؤلؤ:الدينبدرالرحيمالملك

163Y Y Y L.

.3338،:الرومملك

116:الديلميكاليجارأبيابنالملك

بنإسماعيلالدينعمادالمؤيدالملك

.163:علي

.74:السلجوقيملكشاه

76

(:الدينصلاحبن)أحمدالمحسنالملك

r??

114:(العادلبن)عيسىالمعظمالملك

137:الصالحيقلاوونالمنصورالملك

.25(:الصينمن)رجلهوانجمنجمنج

.118تليا:المنجم

.161:)الوزير(مردانشاهمنصورأبو

بناللهعبدجعفر)ابوالعباسيالمنصور

1493،محمد(: 38، Sri ، 'r،r

،41،42،45،05،51168.

بنعليبن)محمدالكاتبمنصورأبو

.7(:إسحاق

المستنصر-الناصربنمحمدبنمنصور

العباسي.بالنه

criالمنصور:جعفرابيبنالمهدي

،168017.

.181:)الترجماني(خالدبنموسى

.45،917:شاكربنموسى

.017:يحيىبنموسى

.223الحديد:أبيبنالقاسمالدينموفق

.12:عوادمجائيل

)ن(

بأمرالمستضيءبن)أحمداللهلدينالناصر

،77127،221،134،156،:(الله

157،158،802،11Y.

(:الحسنبنمحمدبنالله)عبدناقياابن

،7282.

http://www.al-maktabeh.com



38،محمد(:بنالرحيم)عبدنباتةابن

81.

الله.عبدبنمحمد=كسدمحمدالنبي

الناصرالخليفة)شرابياللهعبدبننجاح

.912:(اللهلدين

158:(الدولة)مجماللهعبدبننجاح

بنمحمودبن)محمدالنجارابن

.74126،5020022،(:الحسن

يعقوبأبيبن)محمدالنديمابن

،31،05،52،53:(البغدادي

171،167،171،174،917،

591،391،2 5 1 ، 2 0 0 f14,.

الفاطمي.بالتهالعزيز-معدبننزار

.124:الثافعيالمقدسيإبراهيمبننصر

63:الشيرازينصرأبو Cly.

.901:المستعصمبنمحمدنصرأبو

.19:الطوسيالديننصير

.202:شميلبنالنضر

،7374،علي(:بن)الحسنالملكنظام

،78502.

.147:الراهبنقولا

المرتضى.الشريف-الطالبييننقيب

.26:تولببنالنمر

.225:الطوسيالديننصير

.145:حريبننهشل

.42أحمد(:بن)علينوبختابن

.154،691:السامانيمنصوربننوح

زنكيالديننور

الدينAs,بنشاهأرسلانالديننور

.86:زنكي

.128،157:أرسلانقرامحمدالديننور

الخوارزمي:المغربيبنمحمدالديننور

901.

.128:الدنماركيالرحالةنيهر

34،35،36،،14الرشيد:هارون

،93915 ، 5 l ، 45 ، 44 ، 42 . fl،

916،017،172،174.

.502:الجبائيهاشمأبو

.01:)مستثرق(غثتالبورهامر

.911(:النجم)أبوبديعبناللههبة

.101:البغداديعليبناللههبة

.61:(الدعاة)داعيموسىبناللههبة

(:الذهليهبيرةبن)يحيىهبيرةابن

،802.021

.04:(عليبن)محمدالشعرانيالهرثمي

.34:الرومبنتهرقلة

،58،177أحمد(:بنالله)عبدهقانأبو

183.

53،1223:هولاكو ، 222 ، 915 ،،A

224.

.15)مستشرق(:هيفننغ

94،محمد(:بن)هارونالعباسيالواثق

172،174.

.801)الرسام(الواسطي
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134مظفر(:بن)عمرالورديابن

.221:القفطيالدينجمالالأكرمالوزير

.902:محمدبنيحيىالدينعونالوزير

.217:يون!ابنالوزير

.51،52،891:()مستشرقديورانتور

خيرانبنعليبن)أحمدالدولةولي

.68(:الكاتب

.31:الملكعبدبنالوليد

(:الملكعبدبنيزيد)بنالثانيالوليد

.31

148:درابروليم

)ي(

،57007،101،911:الحمويياقوت

121،126،128،131،err.

157،183،185،187،402،

215،218،921،221.

09،)الخطاط(:المستعصميياقوت

501،136.

.42،51:البطريقبنيحيى

44،46،:برمكبنخالدبنيحيى

،017171.

.26:)النبي(زكريابنيحى

.47:الفراءزيادبنيحيى

.19:الخالديالدينشمسبنيحى

.42،52:عديبنيحى

.144:المنجمعليبنيحيى

VA

.521:عليانبنيحيى

69،:الطبيبجزلةبنعيسىبنيحيى

،79155.

5:منصورأبيبنيحيى

.181:هارونبنيحيى

الشيبانيمحمدبنهبيرةبنيحيى

.هبيرةابن=الذهلي

.252يعمر:بنيحيى

.916المرهبيتوبةبنيزيد

.52،176:الكنديإسحاقبنيعقوب

.163:البرطلييعقوب

O.7:داودبنسليمانبنيعقوب

.1t9:كلسبنيعقوب

.917:الخارجيالليثبنيعقوب

.42!38،9304،:البطريقبنيوحنا

350،45،42،51:ماسويهبنيوحنا

173،185.

o.7:الاسفرايينييوسف

بنعليبنالرحمنعبدبنيوسف

.214:الجوزي

.502:(القزوينيالسلام)عبديوسفأبو

913،،14،012،124:العشيوسف

.302:عياشيوسف

.07:السفراييييعقوببنيوسف

.141:بدرانبنيوذس
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والجماعاتوالشعوبوالأممالقبائلفهرس+5

)1(

.177:الأدبأئمة

175:الأربعةالأئمة

اnا:الآراميون

.ه:يونلآشورا

86:البيتاَل

.rv:الأباطرة

.25:المسلميناْبناء

176:الملوكأبناء

.64:الأتراك

.96:الأحناف

.172:الصفاإخوان

،51،52،63،68،72،75:لأدباءا

431،641،452،1A- ,Y1\.

691،952،412.

.941:لإسبانا

.56،16،641:لإسماعيليةا

.6f:الأرصادأصحاب

168،،"11.،1'11:الحديثأصحاب

918،991.

18:الخزائنأصحاب A.

fir،06:الأطباء 11c

.531:جملأعاا

.611،811:ابعرلاْا

.812:عيانلأا

1:يقغرلإا 8 1 ، rA.

.771:مونقدلأا

.151:ادكرلأا

5051،99،951،391:ءمرالأا

.74:ءمنالأا

.741:ميةأبنو
.941:نلسيوندلأا

.93:الأخبارأهل

.82،918:الأدبأهل

.891:البدعأهل

178،917:البصرةأهل

،5010091،591بغداد:أهل

226.

.102،502:الحديثأهل

.018:الحيرةأهل

.152:خراساناهل

.891:خوارزماهل

.82:الدينأهل

.391:سجستانأهل

927

،022
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06،61،013:الشةأهل

123:والجماعةالسنةأهل

4010،013:العلمأهل

،502211.

152:فارسأهل

.602:والأدبالفقهأهل

.216:إنفلسئةأضأِ

.93.اخمعهآح!

.48:الكلامأهل

.06:مصرأهل

.41:مكةأهل

.491:الهندأهل

.53:اليمنأهل

.15،25:الأوربيون

.48،94:شاكرأولاد

.14:النباهةأولو

.39،051:يوبيونلأا

)ب(

1 ir

.ه:نبليولباا

.25:الأوربيونالباحثون

.188:الثقاتالباحثون

35،15،571:البرامكة

.At،16:البوابون

)ت(

،53:(رمتتاا)يتترا

621،841:لتجارا

38،64:جمةلتراا

،59225.

،402

85

.03ةالعلومتراجمة

)ج(

.01:نفيوالجغرا

.291:سامانآلجند

64:التركيالجند ، or.

132،918:الكتبجماعو

.135:الجواري

)ح(

.188:الحقاظ

171،091،591:الحديثحفاظ

.941:الحكام

.'T14،541:الحكماء

.141:الحنابلةحلقة

1:الحمالون 8.A

0!52:حمدانبنو 1 ، Y.

.53حِمْيَر:

.131،134،224:الحنابلة

.69:الخفية

.99:العلميةالحوزة

)خ(

.16،17،48:الخدم

.291:الخراسانية

(:الكتب)خزَنةالخَزَنَة

،39123،،127

.152

.08العلم:دارخَزَنَة

4،f

912

75،98،

48،1،
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،7،15،06،67:نطولخطاا

631،051،912.

7،51،53:لخلفاءا ، 4 7 , 1f،

47،97،11 5 5 ، 1 4 6 L A،

271،-r 7 ، 1 9 0 ، ) AA.

92،841:نيومولأاءلخلفاا

.741:ل!ندلأاءخلفا

53،174:العباسبنيخلفاء

.72:الفاطميونالخلفاء

)د(

16،601:سونرلداا

.72:الدهماء

.981:لمالديا

)ر(

.002:ءساؤلرا

.64:ونصدالرا

.801،541:بيعةر

.06:بيةلركاا

.562:الحديثرواة

.891:الروافض

،33،43،35:()الرومانالروم

38،44،471،.1 8 1 ، 1 A

.791:لزنادقةا

.831:لزهادا

)س(

ا2S:سامانآل

،08

57،

،915

37،

.53،14،24،702:نيالسرا

.69:جقةللاا

.99:طينللاا

.99:الشيعةسلاطين

A11:الستة

.015:الستاخ

.214:حمدانبنالدولةسيفآل

)ش(

29،5.9:الافعية

.Tyr،52،641،451،721:الثعراء

.68:المحدثونالشعراء

.68:المخضرمونالشعراء

.34:يحلمداءشعرا

.42:ءالشهدا
،76،27،08،811،911:لشيعةا

152.

97،18،1:لشيو!ا 1f.

.171:الفبائلشيوخ

)ص(

.49:الصبيان

.97،58،18:الصلييون

.135:الصوفية

.52،102:()الصينيونالصين

).l(

:نلبيولطاا

:خونلطباا

002.

84.
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50،15(:العلم)طلابالعلمطلبة

،61،66،71،75،83،7999،

501،901،117،117.،127

135،136،،702،216226.

)ع(

.961،222:العباسبنو

2.`11:العبيد

8،9،12:العرب 5 ، 23 ، 1 5 1c،

92،47،46،801،761،181،

152.

171:المهديعسكر

183:العلمعاق

،50،7،801،14،15:العلماء

16،23،24،25،27،92،،36

،3842-53،61،63،67،68،

،71،72،74،97،8387-19،

59،79،99،601،4111141،

512،121،122،135،143،

146-101،158،1670173،

178،917،186،091،391،

691،891،102،802،902،

212،214،222،226.

1:الأدبعلماء AA.

.47:الأرصادعلماء

.95:البصرةعلماء

216بغداعلماء : Z.

.51:الحكمةببتعلماء

AV

.521:دهالزاءلعلماا

.63:لشيعةاءعلما

.63:بيةلعراءعلما

.87:ينقزوءعلما

.95:فةلكواءعلما

.53:لمتكلموناءلعلماا

2:نلمسلمواءلعلماا .A

.57:نلمشهورواءلعلماا

.08:عقَاربنو

.182:العوام

)غ(

.66:الغرباء

.81:الصليبيونالغزاة

(v)

.82:نتحولفاا

26،46،56،39،051:طميونلفاا

.16،48،901،251:شونلفراا

8'7،53،14،5:لفرسا ، 4 5 ، f،

391،702.

.85:ابلأعراءفصحا

،51،93،06،16،77،48:ءلفقهاا

68،59،341،831،812.

2:سفةلفلاا 1 7 ، rA ، rv.

.15:المسلمينفلاسفة

.03::اليونانفلاسفة

.41،44،54،16:الفلكيون

.62:الفنيون
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)ق(

.182:القضاةقاضي

.03:القبط

.64:لواتاقبيلة

.61،602:القزَاء

.06:القراَنقرًاء

.15:القساوسة

.182،218:القضاة

.915:القؤَاد

.61:المكتباتعلىالقوًام

)ك(

،35،721:الكتاب

091.

M،8:الإفرنجالكتاب

.12:العراقيونالكتاب

.29:المترسلونالكتاب

.102:-!زالنبيكتاب

.ه:الكلدانيون

176:كندة

.81:الكهنة

.184:الكوفيون

ال(

011:اللصوص

.16:اللغويون

.46:()قبيلةتالوا

9I ) f

)م(

،181

.29،59:المالكية

cot-41:المؤرخون c A ) cog . ri

481،711،831،302،rev.

.7،741:المؤلفون

.802:الأقدمونالمؤلفون

41،32،33،4:المترجمون 2 ، ro،

1 8 1 ، 1 73 ، 1 47 ، or.

،94،15،49،001،541:المجلدون

481،391.

93،832:المحذَثون 1 5 ، I.

.83،901،901:المدرسون

.84،88،901:الأربعةالمذاهب

.63،64،08:الاسماعيليالمذهب

.175:الحنبليالمذهب

78،175:ال!افعيلمذهب

06.:الفاطميالمذهب

.06:المالكبيالمذهب

.001:للكتبالمذهًبون

.001:للكتبالمزخرفون

.7:للكتبالمزوقون

.4،01،11:المستشرقون

2:المسلمون 5 ، 2 4 ، 1 6 ، 1 0 ، 9 ، A،

28،43،36،84،88،39،521،

2-0 f , 1 89 ?L r.

.51:المسيحيون

75LYI،:الكتبخزالْنعلىالمشرفون
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،8509،،39152.

145مضر:

،84،88،79،601:المعتزلة

171،281،402.

.431،741:المغتون

،6،15،53،97،82:المغول

581،Ill.

.68:مقلةبنو

،01،28،53،58:الملوك

641.

.8:أورباملوك

.3738،:الرومملوك

.941:الطوائفملوك

.92:العربملوك

.491?391:الفرسملوك

.19،39:المناولون

،45،46،46،47:المنجمون

53.06،917،224.

.917:المأمونمنجمو

.47:المنفقون

.9170018:شاكربنموسىبنو

)ن(

.16:نيولنحوا

،701

،19

،501

48،

471:ءلخلفااءماند.341:ءمالندا

،53،14،94:(لكتباخونسا)لن!تاخا

05،07،17،49،841،731،

181،291.

.6:لنصارىا

.46:نصربنو

.53،94،081:!نجمولمترا)لقلةا

0:شمهابنو 1 8 V7:دلهنوا.

(و)

.99:نعظولواا

.841.101:ءلوجهاا

،7،74،541،771،781:نقولوراا

831.

،7،01،51،83،99،841:ءلوزراا

761،391،002،852.

(ي)

.6:دليهوا

،7،41،03،63:(ننيوليوناا)نناليوا

38،54،14،24،181.

28
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والبلدانالمواضعفهرس+6

1()

49124،:آمد

.46:أبيار

.291:أجران

.11:لأديرةا

.232،422:اذربيجان

.891:يينأسفرا

،62،46،29:الاسكندرية

.491،691:نأصفها

.761:طرافالأ

.89:الأعظمية

.8:لمانياا

.861:الأنبار

.8:إنجلترا

،7،13،741:الأندل!

602

.ro،43:نقرةأ

.531:زهوالأا

.51:ورباأ

.202:ا!يذإ

.8:نيراإ

135

،148،914

285

1I y

991:!بغدادفي

121!بغداد)في،

،157،Y!9.

.802اد(:
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112:الكلاسةبركة

95،701.801،011،61:البصرة

171.128،168،176،77

90 ، SAY ، W OA- ، ) Vq

133،134،168،202.302.

33،34،375،،6،15:بغداد

53.57،4 ، 72 ، 96 ، 68 LTV

75،77،AA ، 85 ، 83 LAC..

19،79،89،501،601،7.

901،52،125،126،82

912.013،131،132،43

431،441،147،151،156

162،171،174،175،77

181-186،188،091،39

591،891،002،202-80r

112،122،142،162،81

912،222،224،225،6Y Y.

11:الأوربيةالبلاد

34،37،93،44،58:الرومبلاد

W.

12،164:الشامبلاد

.25:الصينبلاد

87:فارسبلاد ، rv.

.202:فالةبلدة

.34:بيزنطة

.702:العضديالبيمارستان

.6(:بغدادفي)محلةالسورينبين

701.

86

.371:القصرين-بين

(t)

.06:مسرورخان

76:خراسان 73، ،OA،

691.

.128:الياسخضر

.)89:خوارزم

،152،176

)د(

.82،852:الخلافةدار

.571:الخليفيةالدار

.271:ديناردار

.915:ببغدادالملكدار

.571:المسناةدار

trt:الأهوازدبل

،7482،84،9510128،132،:دجلة

802،134،157.002،802.

.126،213:ديناردرب

.125:الصغيرديناردرب

2:الديواندرب 1 f.

.73:ريا!درب

.73:الزعفراندرب

.77:السلسلةدرب

.132،162:الشاكريةدرب

.29،39،59:ملوخيادرب

.182:دسكرة

،23،011،11،121،911:دمثق

122،125،2 18 ، 2 56 ، 1r1.
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2:بكرديار 2 i.

.ه:الديارات

163:متىماردير

.302:الدينور

)ر(

.216:(بغداد)فيالرحبة

.135:الشامرحبة

.491:جيرستاف

017،172،174،191:الرقة

157:(بغدادفي)محلةالرملة

.8:روسيا

.291،691،891:الري

()س

.25،761:سامراء

.%Ar,971:سجستان

.75،531،602قندسمر

.94:سنجار

916:السند

.73:الحلاويينسور

126:الثلائاءسوق ، '11 o.

162:الصرفسوق

.802:العطرسوق

()ش

.011:اللهرزقابنشارع

73601،:عوفابيابنشارع

،15،23،'5،11:الشام
92،58،

،19161،124،135"136،

،176،402،502،022224.

547:الشماسية CE.

.86:شهرزور

.135،531،151:شيراز

(jo)

.94:سنجارصحراء

.122:()بمصرالأعلىالصعبد

.04:صنعاء

.34:(الرشيد)كزواتالصوائف

.402:صور

25،2:الصين 5 1 ، f14 ، 1 5 r.

()ط

.97،08،81:طرابلس

.402:الامطرابل!

.133:الط!

)ع(

،5،11،51،32،53:اقلعرا

19،99،841،151،852.

.29:عسقلان

.43:يةعمور

53،

،87،251،761:فارس

022.

.202:(بلدة)لةفا

AV

181،391،
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.681:تلفراا

.8:فرنسا

.57:طلفسطاا

.29:فلسطين

)ق(

،95،06،26،46،29،39:ةهرلقاا

381،931

.38:قبرس

.Y!1،74،841،941:طبةقر

2:ينقزو 0 4 ، 8 V.

.37،741.لقسطنطيهنيةا

.137:المنصوربنتأسماءقصر

.72:الخلافةقصر

.918:عشىقصر

.05:الماْمونقصر

.OA:القَفْص

.137:الجبلقلعةقصر

.65:الفاطميةالقصور

.221(:)بمصرقِفْط

.134:صالحقلعة

.491قهندز:

)ك(

.1y1:حلبكاتدرالْية

.67،71،72،73،128،991:الكر!

.57:كركر

AA

t11،211،131:الكلاسة

،95،78،681،176،871:الكوفة

302.

)م(

.132:العضديالمارستان

.YN:مونيةالمأ

.451:النهروراءما

01.1:الصحابةمحراب

.011:اللهرزقابنمحلة

.67:السورينبينمحلة

.821،612:المدائن

.491:جيمدينة

.511،176:السلاممدينة

،03168،916،،25:المنورةالمدينة

176.

.133:المذار

.59،19،223،225:مراغة

.183،991:مرو

.122:الجوزمثمرعة

.128،157:الكرخمرعة

،0306.،5.13،15،23:مصر

135 . 1 16 ، 79 ، 59 ، 39 CIA،

136،137،461،914،916،

102،452،5024602،022،

221.

.71:النعمانمعزَة

.914،176:المغرب
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.612:قريشمقابر

،23،14،681،761،302:مكة

602.

916:مُكْران

611:الموصل 85 ، 1 63 ، 1 62 ، 67 c،

2 2 2 ، 2 1 2 , y 1 1 ، 1 9 1 %, Al

.331،341:ميسان

.602:ميورقة

99401،النجف:

601:القلاييننهر

.182:الملكنهر

182:النهروانات

.891:نيسابور
.151:لنيلا

01!الحكمةبيت

)ن(

)هـ(

.891:هراة

.43:هِرْقَلة

491:الهند

.8:هولندا

)و(

.59:النيلوادي

.ref،133،132:واسط

.133:الط!وقعة

()ي

.5،23،53.145،176،226:اليمن

.181،911:عاشوراءيوم

.33،35،37،57:اليونان

YAI
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الموضوعات-فهرس7

لموضوعا

الحكمةبيت:الأولالقسم

...........................الحكمةبمت

......................:العباسيالعصرفي

....................المنصورزمن-ا

....................الرشيدزمن-ب

....................المأمولىْزمن-ج

......................الحكمةبستمقتنيات

........................والتأليفالترجمة

......................الحكمةبيتصاحب

...................الحكمةبيتفيالفلكيون

......................الحكمةبيتأهداف

.......................الحكمةبيتنفقات

......................عامةونصرةخلاصة

.......................الحكمةبيتعلماء

........................الحكمةبيتلةْ

092

0028

0033

0033

0034

0036

09r

041

044

044

048

94

94

oy
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الثانيالقسم

الحكمةوببيتشفيما

:الأخرىالكتبخزائنمنالحكمةببيتسُفَيما

........المنجميحيىبنلعليالحكمةخزانة

............خاقانبنللفتحالحكمةخزانة

.........(الحكمة)دارأوالفاطميةالعلمدار

والمساجدبالمدارسالملحقةوالخزائنالعلمدور

.................الموصلفيالعلمدار

..............بغدادفيلسابورالعلمدار

..........بغدادفيالنظاميةالمدرسةخزانة

.................طرابلسفيالعلمدار

..............المستنصريةالمدرسةخزانة

.......بالقاهرةالفاضلالقاضيمدرسةخزانة

...........ومدرستهحنيفةأبيمشهدخزانة

.............النجففيالحيدريةالخزانة

...............الرضيللشريفالعلمدار

............الصابيالنعمةلغرسالعلمدار

....البصرةفيالبقاءأبيابنللقاضيالعلمدار

............ببغدادالبشيريةالمدرسةخزانة

....:بهالملحقةوالخزائنبدمشقالأمويالجامع

مشهد121الأشرفيةالتربة111الفاضليةالخزانة

......................الحنابلةحلقة

..................المحسنالملكبيت

192

العلمذور

عروةابن

0057

00OA

0095

0066

0066

0067

0073

0097

0082

0029

0069

0099

0401

0157

0915

115

112

3Iا

ا)3
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0000000000000000000000000000000000114الأمويالجامعخزانة

000000000000000000000000000000000000000114الكنديخزانة

00000000000000000000000000000000000115المالكيالفخرخزانة

0000000000000000000000115الطحانابنمجموعةبكرأبيمشهدخزانة

0000000000000000000000000000000116مردانشاهلابنالكتبدار

?0000000000000000000000000017البصرةفيسوارلابنالوقفخزانة

118.....................................حلبجامعخزانة

0000000000000000000000000000012بغدادفيالجيليةالمدرسةخزانة

0000000000000000000000000000000000121بحلبالنوريةالخزانة

122.................................السمشاطيةرباطخزانة

000000000000000000000000000000125الزيديبمسجدالوقفخزانة

اYV..................................الخاتونيالرباطخزانة

0000000000000000000000000000000912المأمونيةبرباطالكتبدار

132................................المارستانيةلابنالعلمدار

0000000000000000000000000133بالمذارعليبناللهعبيدمشهدخزانة

0000000000000000000000000000000134بالبصرةباتكينرباطخزانة

00000000000000000000000000000000135بمصرالمحموديةالخزانة

136.............................بمصرالأشرفيةالمدرسةخزانة

000000000000000000000000137مصرفيالمنصوريالبيمارستانخزانة

000000000000000000000000000000138بمصرالجماليةمدرسةخزانة

الثالثالقسم

والأمراءالخلفاءخزائن

000000000000000000000000000000143العباسيبالئهالمعتضدخزانة

0000000000000000000000000000000144العباسيبالثهالراضيخزانة

292
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000000000000000000000000000000146الحمدانيالدولةسيفخزانة

00000000000000000000000000147.قرطبةفيالأمويالمستنصرخزانة

00000000000000000000000000000000914الفاطمىبالثهالعزيزخزانة

0000000000000000000000000000000151البويهىالدولةعضدخزانة

)00000000000000000000000000000000000ofالسامانينوخخزانة

000000000000000000000000000000000501.اللهبأمرالمقتديخزانة

00000000000000000000000000000156العباسياللهلدينالناصرخزانة

000000000000000000000000000000158العباسىبالنَهالمستنصرخزانة

00000000000000000000000000000915العباسيبالثهالمستعصمخزانة

162............................بالموصللؤلؤالدينبدرخزانة

00000000000000000000000000000163حماةصاحبالفداءابىخزانة

V11............................والوزراءوالأدباءالعلماءخزائن

00000000000000000000000000000000168الثوريسفيانكتبخزانة

00000000000000000000000916العباسيسليمانبنإسحاقكتبخزانة

00000000000000000000000000175البرمكىخالدبنيحيىكتبخزانة

00000000000000000000000000000000000171الواقديكتبخزانة

00000000000000000000000000000000000171لأصمعيكتبخزانة

0000000000000000000000000000000000172الزياتابنكتبخزانة

174..............................الموصليإسحاقكتبخزانة

0000000000000000000000000000000175حنبلبنأحمدكتبخزانة

000000000000000000000000176الكنديإسحاقبنيعقوبكتبخزانة

00000000000000000000000000000000000177الجاحظكتبخزانة

000000000000000000000000000178السجستانيحاتمأبيكتبخزانة

)VA............................شاكربنموسىأبناءكتبخزانة

000000000000000000000000000000018إسحاقبنحنينكتبخزانة

392
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0000000000000000000000000182الأزديإسماعيلالقاضىكتبخزانة

000000000000000000000000183الحربيإسحاقبنإبراهيمكتبخزانة

00000000000000000000000000000184.ثعلبالعباسأبىكتبخزانة

000000000000000000000000185الموصليمحمدبنجعفركتبخزانة

186.................................الأنباريابنكتبخزانة

00000000000000000000000000187عقدةابنكتبخزانة

00000000000000000000000000000081الصولىبكرأبىكتبخزانة A

0000000000000000000000000000091.النعمانحاجبابنكتبخزانة

000000000000000000000000000000000591الجعابيابنكتبخزانة

191..................................العميدابنكتبخزانة

0000000000000000000000000000391المنطقيسليمانأبيكتبخزانة

0000000000000000000000000000000000591الفراتابنكتبخزانة

ا6R..............................عبادبنالصاحبكتبخزانة

)00000000000000000000000000000089البرقانيبكرأبيكتبخزانة

00000000000000000000000000000991المرتضىالشريفكتبخزانة

00000000000000000000552(بعرةأبي)ابنالحسينبنمحمدكتبخزانة

00000000000000000000000000000252الفالىالحسنأبىكتبخزانة

00000000000000000000000000000302البغداديالخطيبكتبخزانة

0000000000000000000000000000452القزوينيالسلامعبدكتبخزانة

000000000000000000000000000000602الحُميديالحافظكتبخزانة

0000000000000000000000000000000000257التلميذابنكتبخزانة

0000000000000000000000000000000000802هبيرةابنكتبخزانة

000000000000000000000000000000000215الخشابابنكتبخزانة

21)..................................الدهانابنكتبخزانة

000000000000000000000000000000000212الجوزيابنكتبخزانة

492
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خز

خز

خز

خز

خز

خز

خز

خز

خز

كتبنة

كتبنة

كتبنة

كتبنة

كتبنة

كتبنة

كتبنة

كتبنة

كتبنة

.....حمدونابن

الجيلي.السلامعبد

.....البرفطيابن

......النجارابن

القفطيالدينجمال

.....العلقميابن

الطوسيالديننصير

........الاَمدي

.....الفوطيابن

.....ومراجعهالبحثمصادر

.........:الكتابفهارس

592

0214

0216

0218

0225

0022

0222

0223

0224

0225

0227

0253
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للمحققالصادرةالكتب

والشعر.الإسلام

6491دLL;بغد،النهضةمكتبة

فيه.الإسلاموأثرالمخضرمينشعر

8191،8391،8991بيروت،الرسالةمؤسسة،6491بغداد،النهضةمكتبة

السلمي.مرداسبنالعباسديوان

'1991بيروت،الرسالةمؤسسة6891بغداد،الإعلاموزارة

(.الجاهليالثمعرلدراسةالعربيةالحياةفي)مقدمة،الجاهلية

6891بغداد،المعارفمطبعة

.الأنصاريبشيربنالنعمانشعر

8591الكويت،القلمدار،6891بغداد،المعارفمطجة

اذينة.بنعروةشعر

اAAr،8191الكويت،القلمدار،0791بغدادالأندل!مكتبة

.العامريربيعةبنلبيد

8191الكويت،القلمر,.l،0791بغداد،الأندلسمكتبة

الليثي.المتوكلشعر

7191بغدادالاْندل!،مكتبة

المخزومي.خالدبنالحارثشعر

8391الكويت،القلمدار،7291النجف،النعانمطبعة

وفنونه.خصائصهالجاهليالشعر-

9791،82910،8591بيروت،الرسالةمؤسسة،7291بغداد،التربيةدار

.3991بنغازييون!،قارجامعة0991،5991،0002

692
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الطبيب.بنعبدةشعرة-

7291بغداد،التربيةدار

الأَسدي.بيرالزًبناللهعبدشعر-

7491بغد،الإعلاموزارة (. L

.النميريحيةأبيشعر-

ا5Riدمق،الئقافةوزارة

.الأسديشأسبنعمروشعر-

8391الكويت،القلمدار،7691النجف،الآدابمطبعة

التيمي.لجأبنعمر-شعر

41A1الكويت،القلمدار7691بغداد،الحكومةمطبعة

(.الإنجليزيةعن)ترجمة.العربيةبالقبائلوصلتهماومكةالحيرة-

7691بغدادجامعةمنورات

(.)بالاشتراكالطغرائيديوان-

8391الكويت،القلمدار7691بغداد،الحكومةمطبعة

.العذريالخشرمبنهدبةشعر-

8591الكويت،القلمدارادمشق،الثقافةوزارة

(.الانجليزيةعن)ترجمة.مرجليوث.س.د.العربيالشعراصول-

789181918891بيروت،الرسالةمؤسسة

4991بنغازي،قاريون!جامعة

.شعرهوتحقيقحياتهالزبعرىبناللهعبد-

7891القاهرة،العربيةالمخطوطاتمعهد

8191بيروت،الرسالةمؤسة

)تحقبق(.التميميالعربلأبي-المحنكتاب-

6002الثالثةالطبعة8891الثانيةالطبعة8391بيروت،الإسلاميالغربدار

وتحقيق.دراسة()بالاشتراك.الجابريوسفبنأحمدديوان-

8491قطرجامعة،الوثائقمركز

الجاهلي.الشعرفيالزينة-

8491الكويت،القلمدار
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(.وتحقيق)دراسة.نادرةجاهليةقصائد-2

8891بيروت،الرسالةمؤسسة ، 1 AAY

(.وتحقيق)دراسة.العامريزهيربنخداششعر-2

7691دمق،العربيةاللغةمجمع

)تحقيق(.الرسوليللملك(الخيل)فيالشافيةوالفصولالكافيةالأقوال-2

8791بيروت،الإسلاميالغربدار

الجاهلي.الثعرفيالعربيةالملابس-2

9891بيروت،الإسلاميالغربدار

)تحقيق(..للواقديالردةكتاب-2

0991يروت،الإسلاميالغربدار

)تحقيق(.للوشاء.الكاملالأدبصفةفيالفاضلكتاب-2

1991بيروت،الإسلاميالمغربدار

.النصوصوتحقيقالبحثمنهج-3

3491بيروت،الإسلاميالمغربدار

العربية.الحضارةفيوالكتابةالخط-3

91`19بيروت،الإسلاميالمغربدار

)تحقيق(.المرزوقيأمالي-3

5991بيروت،الإسلاميالمغربدار

(.والتوثيقالشك)بينالجاهليوالعرالمستشرقون-3

7991بيروت،الإسلاميالمغربدار

الإسلامية.الحضارةفيالكتاب-3

8991بيروت،الإسلاميالمغربدار

(.)تحميئ.للميكاليالمنتخلكتاب-3

0002بيروت،الإسلاميالغربدار

ديوانه.تحقيق.أدبه،سيرته.الزياتالملكعبدبنمحمد-3

2002عمان،البثيردار

تحقيق..للسيوطيوالمحاوراتالمحاضرات-3

3002بيروتالإسلاميالغربدار

892

http://www.al-maktabeh.com



38-

-93

-04

-41

42-

43-

-44

-45

.والبلاءوالقتلوالتعذيبالسجنمنأصابهموماوالأدباءال!عراءمحن

3002بيروت،الإسلاميالغربدار

الأمصار.ممالكفيالأبصارمسالك

العاشرالمجلد)تحقيق(العمرياللهفضلبنلأحمد

3002المتحدةالعربيةالإمارات،ظبيأبو،الثقافيالمجمع

)تحقيق(.العمرياللهفضلبنلأحمد.الأمصارممالكفيالأبصارمسالك

.والعشرونالرابعالمجلد

4002المتحدةالعربيةالإماراتظبيأبو،الثقافيالمجمع

.والأمويالإسلاميالشعر

.5502عمان،الثيردار

.العذريالغزل

5002عمان،البشيردار

الحسيني.الاْفطسيللقاضي)تحقيق(،اللفيفالمجموع

5002بيروتالإسلاميالغربدار

الاسلامية(العربيةللحضارة)مرآة،والخلفاءوالأدباءالعلماءمجال!

6002بيروتالإسلاميالغربدار

الإسلاميةالحضارةفيالعلمودُورالحكمةبيت

.6002بيروتالإسلاميالغربدار
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Abbasid times. The study is divided into four parts. The first

studied "Al Hikma House", and followed up its emergence early

in the Umayyad period, and through times of Al Mansour, Al

.Rashid,and Al Ma' moun

Nder Al Ma' moun, "Al Hakima House" had his real

beginning when developed so that to serve as universal center

for science, authorship, translation, book closets and a resort for

scholars, from where delegations scholars, and translations were

,settingout to bring in Greek works in Medicine, Philosophy

,"astronomyand others. Master of "Al Hikma House

astronomers, and translators, and costs expensed by such large

center, its organization, and most celebrated scholars all were

.discussed

Part two dealt with so- called "Al- Hikma House" and

scientific centers and other libraries, which were designed much

the same as "Al Hikma House", including Al Hikma Library of

Ali Bin Yahia Al Munajjim, Al Hikma Library of Al Fath Bin

Khaqan, Fatimid Science House, or Al Hikma House. Some of

such libraries were designed for sect purposes. This part was

also interested in libraries associated with schools, hospices, and

.shrinesin Iraq, Sham and Egypt

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


Al Hikma House and Science Centers in the Islamic

Civilization

It would be a self- evident truth that science is the basic

ground of culture andcivilization, as when knowledge is written

,downtheir most likely that one shall see scrolls and volumes

,andimportant vessels of such works are closets and libraries

and where books and libraries are found cultural and academic

lives and civilizations are most likely to flourish. Arab

civilization, for example, many years ago had been dependent

upon libraries, which had emerged thought the Arab community

far ago even before Christ, over time they had developed and

prospered just after Christ, and during the Islamic era, specially

in the Abbasid reign, and more specifically under Al Ma' moun

,theyculminated highly. Book closets were kept in temples

,royalpalaces, mosques, churches, hospices, schools, hospitals

and private houses. Given that, they were private libraries

confined to kings and princes use, or public libraries for

common use by scholars and disciples. Such was the condition

of book closets under study during the Abbasid era, specifically

since the Umayyad era to the 7 `h century when the Mongol had

.evaded Baghdad shortly

The present book deals with Al Hikma House, scientific

centers and closets of caliphs, princes, and scholars over the

http://www.al-maktabeh.com
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